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Prochy wielkiego rewolucjonisty
wracają

.

Niemcy Demokratyczne i

do Ojczqznq

Polsl~a Ludowa jednoczą się \v llołdzie

ku czci Juliana Marchlewskiego -wielkiego internacjollalisty i patrioty
BERLIN (PAP). W środę odbyła się w wiellde.i sali Domu Partyjnego .Niemieckiej Partii Jedności Socjalist-yc.znej u~oczystość przeka2;llnia
urny z procha'm i Juliana Marcblews kiego w ręce przewodniczącego delegaoji polskiej - wiceminisł-ra Och aba.. Sala uclekol'owana była bogat.o
czerwienią i kwiat.a.mi. Na ścianie między portret·ami przewodniczącego
SED WilhellLa PiecIta i prezy(lenta Bieruta wisiał partret Ma.rchlewskiego, ujętv w piękne ramy z biało - czerwonych róż. Czarna. lśnią~
urna stała ł!!la wmiesieniu. obramowanym biało-clZerwonymi kwiatami.

o godz. 16.30 pI'fLyby1i na salę i
zasiedli w pierwszych rzędach krzeseł obaj przeWOdniczący SED: Wilhelm Pieck i otto Grlriewobl oraz
wszyscy członkowie delegacji polskiej z wicemini stTem Ochabem na
czele. Obecni byli również: srzef pol
skiej misji dyplomatyczne; ambasa
dor uydQrc.zyk ora,z szef polskiej mi
sji wojskowej generał p;rawin. Za
gośćmi polskimi zajęli m1ejsca człon
kowie Zarządu Głównego SED, miIllstrowie rządu Niemieckiej Republiki !Demokratycznej ora~ nadburwsm Berlina Ebert.
Przemówienie
premie'r a Grolewohla

Jako pierwszy przemawiał przewodniczący SED i premier Niemiec
kiej Republiki Demokratycznej Otto
GROTEWOBL, który kreśląc sylwetkę Marcblewskiego stwierdził, iż
jest on świet1anym ~I'fLykład~m prowadrz.onej w duchU·l.nternacJonatlsty
cznym walki o socjalllZIl1. Julia.n
Marchlews:ki widział swoje rz.adame
życiowe w tym, aby walce tej slu. ,

Z)};clni dtdlY' iWdr2!lęcwoSi::i .~, '0- '

Fwiadczył

płe, braterskie slowa premiera Grotewohla i za pomoc okazaną. przy
przekazyvvaniu do Polski urny z pro
chami Juliana l\fal'cblewskiego.
W urnie tej - oświadczył mówca
- są popioły polegIego bojownika,
ale zarazem stanowi .ona symbol wie
cznie żywej i zwycięskiej idei wyzwoleilczej, Na cmentarzu warszawskim lll'lll1 ta będzie celem p~elgrzy
mek rohotllików i chłoPó"", kobiet pra
cujących i młodzieży polskiej, która
u mogiły l\1al'Chlewskiego będzie uczyła się jak
żyć,
walczyć i służyć
klasie robotniczej.
Ura'l ta będzie mówić o znaczeniu
:PROLETARIACKIEGO INTERNACJO:NALlZMU, a zwłaszcza o rozstrzygającym dla lo:;ów ludu polskie
go bratęrstwie i p,rzyjażni z wielkim
bohaterskim proletariatem rosyjskim.
Prochy poległego bojownika
będą przypominać o
wspólnej
pracy i walce najlepszych ludzi
polskiego i niemieckiego ruchu
rewolucyjno - robotniczego, hędą przypominać. jak wielkie zna
l'zenie ma walka świadomych rO
botników o ustalenie dobrych
j
przyjaznycIf stosunków ' między
masami pracującymi POLSKI i

~

br. o godz. 16 odbędzie się

uroczyste odsłonięcie tablicy pamiqtkowej

Dzięki

i
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W. sobotę, dnia 25 marca
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l'anti polskimi i niemieekimi oraz h~l'
l
bem BCTlina zajęli miej!5ce: prezyI
dent \VILHEL'M PIECK, członkoWle
delegacji polskiej, nadburmistrz Ber- przy była do Warszawy
Ima Ebert O1'az akredytowany przy
w dniu 22 bm. w godzinach ran- E
;::
rZl);dzie Niemiecki'Oj Republiki Demo
n~ch
Pdr~Ybkyła
kdOó
Warsz~w.y
dedle~ał
ł
Wydział
Rolnictwa
i
Reform
Rolnych
Urzędu
WOjewódzkiego-I
kratycznej
korpus dyplomatyczny.
cJa -ra Zlec -a. ct 1'a weZlIue u Zla ~ Łódzh.'iego przystąpił do Iikwidacjiodlogów starych i wtórnych, któ- ł
Wśród ubecnych znajdowała się córw uroczys,tościach ku czci Juliana ~=.~__~_-. rych ob szar na tcreme
. naszego wO:Jewo
. . d z t wa wynos~.
. 4 300 .
ha'
.. ~.~
ka Juliana Marchl<!\7skiego - Zofia. 'Ma;rchle\v'Skiego.
W obecnie rozpoc.zynającej się pierwszęj w ~lame 6-letmII} akcJl
Uroczystość zag'aił przewodniczący
siewnej wszystkie odłogi zostaną zaorane i obsIane, co wydatme ~
W skład delegacji raooeckiej
berlińskiego Komitetu SED tow. wchodzą: Piotr Nikołajewicz Pospie- I zwiększy produkcję rolną,. Biorąc pod uwagę konieczność większego i
Hans Jendrctzky, po czym dłuższe łow - c'Z-łonek Centralnego Komite I @ wkładu pracy przy uprawie odłogów, Państwo Ludowe ~ag.waranto, ~
serdeczne przemówienie wygłosił nad tu WKP<b), dyrektor instytutu Mar ~ wało rolnikom jak najdalej idące ulgi. Uprawiane odłogI me podle· ~
burmistrz Ebel't, dokonując a,k tu prze ksa - Engelsa - Lenina, Zofia Dzier- ~ gają. opodatkowaniu na Fundusz Oszczędnościowy Rolnictwa, poda·
mianowc:nia ulicy.
żyńslta i Jan Dzierżyński, żona i syn = tek zaś gruntowy na rok 1950 wynosi tu zaledwie 8 proc. lwdstawy
wielkiego rewolucjorristy Feliksa ~ wymiaru podatku gruntowego.
§
Następnie zabrał głos przewodl1i- Dzierż~,..ńsltiego.
lłłłl
łł"' .........~ .. ł
iiI
cz~~cy delegacji polskiej tow. Edward
Ochab, po czym w Droczystym nast-!.·'J
ju odegrane zostały "Jeszcze Polska
nie . zginęła" oraz ,.Międzynarodów
ka", spontanicznie od3piewana przez
zebranyc11.· Wzniesiony przez tow.
sieją zamęt
prowadzą
przepaści ,
Jendreh;ky'ego na zakończenie uroczy
stości okrzyk na ~ZE'ŚĆ
PZPR i jej
Artykuł
zajściach
Włoszech
przewodniczącego tf'W. BIERU'l'A po
djęty został żywiołowo przez zebra·
wszystkich tych wYJ)'adkach, w obli ków, których realizacja doprowadzi ·
ne tłumy.
ozu ruchu mas pracujących o zie- łaby do masowego rozstrzeliwaniamię, o pra.c'l, o polepszenie cięz'Kich obywateli, wymyślać ma.ne~y z
warunków życia, jalk to było w Ka- I ust«:pstwa,mi, tracić kontrolę, nad
Podniosłe chwile
la,brU, o poszanowanie ·u mów zbio- sytuaoją i nad samym sobą oraz una dworcu· w Berlinie
rowych, jak to było w l\'Iodenie, lub ciekać się do represji. masowych
Z kolei uroczysty pochód skiero •
wreszcie o zapła.t'l za wykonane ro- aresztowań i uchylania Pil"aw , oby~
wał ;.'lI: w stronę dworca, gdzie na uboty, jak to miało miejsce w We- watelskich.
i ••
dekoro·.va.nym podium stała urna z
necji - rząd Wy~. że wpełnie
Artykuł swój kończy Togl~atti
prochami Marchlewskiego, przy któ
nie opa-nowllił sztuki rządzenia.
stwienbeUliem, źe tylkO usunięcie
rej wartę honorową pehlili oficeroSztuka. rządzenia - stwie!'dza To nie odpowiedzialnych kierownikówwie''' pulscy.. ',; U-'WAp podium zajęły
g'liatti - .polega. nie na.tym~by tra prowo~il~orów i zmiana. ku~s:Ulł~i
miejsc.;) poczty sztandarowe. demo-ki'ą
cićgłoWę .,w , .rme ~trzanill. się tyk~ ,- dopóki nie jest . łesźc'ze 'zatycznej młodzieZY
niemieckiej. W
sytua.ejl i domaga~ się od policji, uiy póino- ~e ponowme $kierowli6
cia. broni, rozkazywać organom miej Włochy na drog'l jedności i ZIIpewświetle reflektorów połyskiwał rozpięty l'ad podium tr:lllsparent z napi
SCGwyDl p;rzedsi.ęwzięcl.e takicn środ nić oealeni~.
sami w .ięzyku polskim i niemieckim: "POLSKA J"UDOWA i NIEMIECKA ·REPUBLIKA
DEMORZYM (PAP). - Na łanlach drien
KRATYCZNA REAI.IZUJ~ TESTA- nika "Unita" ukazał sIę :l1iykm
l-IENT
JULIA-~ A
MARCH LEW - Pałmiro Togluttiego o nowych faSKIEGO".
szystowskich dekretach rządu wło
Po tJdegraniu przez orkiestrę poli skiego.
cji ludowej rewolucyjnego marsza ża
Pisząc o ostatnich rz:aj·śóach we
łobnego, na trybunie stanął
prezy- wsiach południowo - włoskich, 0dent Wilhelm Pieck, który złożył l'a!1: niektórych ośrodkach pciemysło
WARSZAWA (PAP). Komitet Centralny PZPR postanoWllł w 25
hołd pan~jęci wiel!;:1ego Polaka.
rocmicę śmi~roi Julmna Marcble wsk,i ego uczcić PlIimi'lc wie,l kiego
wych, TogIiatti wska!1:uje, że według
Następnie urna z prochami prze
przyWódcy pOlskiej klasy robotniczej, nadając Jego imię Szkole Ce-a
powszechnego mniemania. ruch mas
traJnej PZPR w ŁocWi. Szkoła ta ()dtąd będzie nosiła na.zw'l: Szkoniesiona została do wagonu, którym
,
pracujących
zrurówno
w
KaJabrrii,
c2iłon..;:··,wie delegacji polskiej Ol'az de
ła Cennlna PZPR imienia. Julia na Mił<l'Chlewskiego.
legacji> niemiecka •."yjechali do Pol jak i w Modenie ora?; Wen.~~ji był
ski.
w :bupełnoścri.
uzasadniony. We

Delegacja radziecka

dalej premier GrątewohI,
_ ws<pomln.amy Juliana Ma:T'chlew:"
··\a,,~tlEC. ··
skfećto. · który wspólnie z • Francis~
Pozwólcie, że . w tym dniu, poświę
kie~ iMehringiem, Róża LuksffiIl- c,onyn'1 pamięci 'Mm:chlewskiego, bę
burg, Karolem Liebknecht,: 'n i wie- dę życzył wam najlepszych sukce~
10ma lnny:J.m walczył przeClwko prze sów w walcc o pełne zwycięstwo wieI
nikaniu do niemieckiego ruchu ro- Idej sprawy, za któl'ą życie oddali Ka
botiliczego tendencji" rewm:.jonistyCQ! roI Liebknecht, Ernst Thaelmann,
Dych i opoNUltliz:mu.
Róża Luksemburg i Julian :Marchlew
LudDrość
z:U)sz~«:dzila,by sobie ski.
wiele trosk, gdyby walka Juliana
Niech żyje i krzepnie międzyna
Marcblewskiego przecOOwko oporlurodowa solidarność pr()letariatu
nimnowi -w niemieckim ruchu robot
i wszystkich sił postępowych, wal
niczym za.koń~yła si'l pełnym sukce
czących pod kierownictwem WieI
kieg-:: Związku Radzieck.iego prze
gem. Utrwa-lenie nauk Karola Ma·rksa. przy równocz;esnym przyswajaciwko imperializmowi () POKóJ,
niu sobie zasad leninowskich o epo
ce iJmPeriaJ.izmu, dałyby niemieckie
POST:Ę:P i WOL:l\Ość!
mu ruchomi robotnictremll sił'l do
Po przemówieniu generała Ochaba
pokrLyZowa;nia. nOwYch zbrodniezych orkiestra odegrała Warszawiankę, a
planów wojennych imperialistów następnie
Międzynarodówkę. Przy
niemieclticlt i pn;eeiwstawienia się llżwiękach jej oficerowie polscy VJy__-'
nieśli urnę z sali, udając się na dwo
f~"wl1.
, d d l
.
l k
. ł
W zak0l1czeniu premier Grotewoh1 :zec, Sh:~
e egacJa po s a pOWlOZ a
oświadezył: Niech rozwija się i krze I Ją do \\ arszawy. .
.
pnie, nadal pmyj>aźń niemiecko - pol
Wraz ,z ?clegacJą. polską wYJec~a
ska! Stoi ~zed nami szereg ws:pól- ła do P?lsk.l d~le.gacJa .~arządu, <?,ow
nych za,gadmeń gos:podarczych i kul nego NIemIeckIeJ PartiI J ednoscl So
turalnych, które mUSimy i możemy cjalistycznej w osobach: nadburnn:rozwiązać dla dobra na,SQ';ych sąsia- strza E berta, tow. MaI'kera (członek
dujących ze sobą narodów. ZW:aA:a- Bi~a Politycznego SED) i tow. Axe
my się zatem ku tym 'Pokojowym na (członek prezydium SED).
!Zadaniom, kontynuując w ten spo. Uroczyste
sób dzieło Juliana Marchlewskiego,
służac POKOJOWI, DEMOKRACJI,
przemianowanie ulicy
POSTĘPOWI I SOCJALIZMOWI.
Po akademii w gmachu SED nast.ą
Po przemówieniu premier Grotewohl podszedł do urny i wśród g~ębo piło uroczyste przemianowanie poło
k>iej ciszy przekazał ją prl'ewodmc~ą żonej we wschodnim sektorze Berlicemu deleg,acó'i polskiej, ,,~emim. na Memelstrasse na ulicę im. Marchlewsldego.
strowi Ochabowi.
Wielo'tysi!;lczne trnmy przybyły na
miejsce uroczystości. Wokół trybuny
Przemówienie
hOnorowej ustawiły się przybyłe ze
tow. generała Ochaba sztandarami delegacje demokl'atycz
Z kolei na n.ównicy staną.ł przewo nych partii politycznych, związków
dniczacy delegacji polskiej gene~'ał zawodvw?ch, fabryk i zakładów pra
Ochab który w imieniu polskiej dele cy oraz organizacji masowych.
gacji ~erdecznie podziękował za cieNa trybunie udekorowanej sztanda

E

Kol. Longin Allgustynia.k,
dzie- świadczonym dziewiarzem i w pra~y
"viarz z PZPDz NI' 5, jest zawsze zawodowej chętnie służy pomocą i
wesoły i ucz~' nny. 7. jego inicjatywy r adl! swym towarzyszom pracy. Dzię
prowadzollsr pr.zezeIl zespół podjął ki k;oleżeńsklej \npółpra~y, istnieją·
cej ,y jego zespole, zespół ten jest
zobowiązania długofalowe.
Kol. Aug'ustynia;, pracuje na ma· jednym z najlepszych na oddziale ma
szynach dziewiarskich systeulOwych szyn systemowych w PZPDz Nr 5 ~
już od kilku lat. · Jest więc dość do- wykonuje normę w 122 proc.

ł

wOJ'ewo' dztwo

pomocy Państ\va
ło' dzkie likwiduJ' e ostatecznie. odłogi l.~

I
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Faszystowskie dekrety

rządu
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de Gasperi·

Wiochy ku

i

I

tow. Togliattiego o ostatnich

we

I Nadanie imienia

~1
Juliana Marchlewsl,iego
Centralnej Szkole PZPR w :tod'z i

...................................................................................................
Piu~

XII W rydwanie
"totalnej" dyplomacji

W zamieszczonym ' na łamach
"Prawdy" artykule pióra W. Koriunowa, pt. "Pius XII w rydwa·
nie "dyplomacji totalnej" czy tamy m. in.:
Apel p. Achesona, by "zmobilizować wszelkie rezerwy dla wygrania
zinmej wojny" dodał sił reakcji mię·
dzynarodowej. Z P9IDOCą Achesonowi
pośpieszył również papież Pius XII.
Dnia 11 marca Pius XII wystoso·
wał. do kardynałów, nuncjuszy i rezydentów Watykanu w krajach europejskich orędzie, w którym zaleca

Tu

l"Ozwiuąć

I

I-

[)ecyrtja KC PZPR jest wyrazem
wielkiej czci, jaką polska klasa robotnicza żywi dla Juliana iM:arahlew
skiego,- jed.negoz pionierów polskiego ruchu rewolucyjnego, wybitnego
teoretyka marksizmu. nies1Jrudzonego nauczyciel? polskiej klasy robotniczej.Julian Marchlewsk:i pmez
wiele lat wychowywał kadry polskiego proletariatu w -duchu marksistowskim, w duchu g,łębokiego pa
triotyz.mu splecionego nierO!lerwalnie z proletariackim internacjonalizmem. W ostatnich latach swego ży
cia Man:chlewski ;poświęCił się cał-

kowicie doniosłym rzadaniom'wycho
wania kadr partyjnych, pełniąc odpowiedzialną funkcję rektora d wykładowcy na wyisrz:ych uczelniach w
ZSRR.
Nadanie imienia Juliana Marchlew
skie.go Cen-m-alnej Szkole BZPR w
Łodzi, podkreśla trwałość jego wkła
du w dzieło rOlJI)ows.zechnienia mSll'k
SUmlU w Polsce.
'
Myśl 51 walka Juliana MarchIew,:, _
skiego 'będrlie nauką 1 WIZorem dla
kształcących się kadlt' partyjnych :i
dla całej polskiej młodzieży.

szeroką kampani'l na rzecz
polityki rządu Stanów Zjednoczo·
n.ych. Orędzie zaleca zwłaszcza wykorzystanie jeszcze szerzej, niż dotychczas prasy katolickiej dla propagowania polityki USA.
Sojusz Watykanu z Wall"Street nie
jest rzeczą przypadkową. U jego pod
sia,:" leży, wspólnota. interesów tyc~
Bezprzykładny
dwoch głownych tWIerdz - reakcJl
i obskurantyzmu, które
dokładają
wszelkich starań, by ocalić znienawidzony przez narody świat niewoli, uMOSKWA (PAP),- Agencja TASS nia wolności. Zamiast wypuścić osocisku i zbrojel'i.
donosi z Aten:
by te na wolność, wobec odbycia ca21 marca br. wysłano do obozu lego okresu orzeczonej kary więzie
koucentracyjnego na wyspie Makro· nia - . monarcho·faszyści greccy wy.
nisos 60 wi'lźniów politycznych z wię słali je na wysP'l Makronisos za odzienia Vuala.
mowę podpisania deklaracji, zawiera.
Wśród więźniów tych znajduje się ,'ącej wyrzeczenie si'l i pot"pienie
20 osób, które w dniu 21 marca za·
"
kończyły
. odbywanie
orzeczonej wyznawanych dotąd poglądów poUprzez sądy ateńskie kary pozbawie-I tycznych.

terror
Igrec k-IC h monarcho-faszystów

mieszkał Marchlewski

~

~

na

domu przy ul. Kilińskiego 53 (róg ul. Narutowicza), w którym w 1889 roku mieszkał

LOW.

W sobotę, dnia 25 marca br., o godz. 17,
monii, ul. Narutowicza 20, odbędzie się

Julian Marchlewski

Uroczysta Rkademia

Zbiórka pocztów sztandarowych delegacji partii politycznych, organizacji społecznych i zawodowych oraz zakładów
pracy - na ul. Kilińskiego przed domem.

ku czci

Tow. Juliana Marchlewskiego .

Komitet Łódzki
Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej

Na Akademii wygłosi referat członek Komitetu t:entralnego, I-szy sekretarz Komitetów :f.ódzkiego i Wojewódzkieg9
PZPR - TOW. WŁADYSŁAW DWORAKOWSKI.
-'

Okręgowa Rada
Związków Zawodowych
Dom przy ul. Kilińskiego 53 (róg Narutowicza) - w którym w roku
W Łodzi
ł 1889 miesz.kał Julian Marchlews<kt po prwpmwad.zeD:iu sie z domu
J:l000Ci)00~~OO~.:.Pl'ZYuL SOlnej 7

!

w sali Filhar-

Miejska Rada Narodowa
w Łodzi

/

Komitet Łódzki
Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej

---------------------------------~----------------.!
•

1k.1

Nr 83

•

Zqcie I dz'ola'no§ć

1U"ana lIfarchlewshieqo

Wystawo, którq oglqdo się z pietyzmem

Iłowe osiągnięcia klasy robotniczej
{Jstawa o urlopach
Po rządach sar:.acyjnYl,h odziedn
czyliśmy między in. odr ęb n e ( niż~2.e)

Zmiany, które wprowadził Sejm
oogtat<1io. idą po linH da.lszej ~bu
cłowy
Il~) l·"wnicń urloT,owych:
po '
1"1)!;.u ni elJr2~rwanej pracy, robotnik
fizyczny llzysliu:!e obecnie 12 dni ur
łopn (zamiast dotychczasowych 8),
po trzcch lat&ch nieprzerwanej pra
r.y - 15 dni urlopu, po dziesięciu
iatacb nieprzerwanej pracy - mle
sięcmy udop. Ponadto poszczegól
ne grupy robotników, 2 uwagi na
rodza.i i cięikie warunki pracy otr;!ymaj~ dmlat!wwc urlopy, okre
ślane spec,ialnym
rozporządz~niem
Rady Ministrów.
'

urlopy dla l'obotników fizycznych i
Wysta.wa jest ogromnie boga4.a.
My, uczniowIe grupy vn, w odrębne (wyższe) urlopy dla pracow
Zgt'omadlZono tu materiały niezwydzień
roczniey śmiercl wodza ników umysłowych. Byl to spadek
ła w Cen.tralnym Ośrodltu Szk.oleIde c,i!'Jltawe i oryginalne. do.kumentyPOWO kaplbalistyca:ny. Tkwiła w
KPP. wodza proletarlat.u między nim j fabrykancka pogat'-da dla lu·
blowym w Warszawie wystawa poty. które czyta się z Il'łeholdm WLTUśwIęcona tyciu
i wa.lce Włelkip.go
narodowego. tow. MaręblewsI.1e d:z1 pracy C1zycżl1ej, jako dta ludzi
szeniem.
Polaka i Niezłomnego Rewo<lucjonlTrudno zliczyć w5&,Ystkie broszugo, G>głooiIiśmy się szturmową niższej kategorii i przeciwstawienie
sty. Tow. Alelk sander Zawadzld, 0ry, książki. prace zebrane dziś na
grUpą bni~nlll J. Marchlewskie- lJracy fizyc:mej pracy umysłowej "'
twiera,iąc w Imieniu ItC PZPR wywystawie, Marchlewski był pisago. Idąc ś-ladaml zwycięstw, pr.ze ogóle. Ponadto - sam system urh'·
stawę. po!}kreślił wielki wkład jald
rzem ogromnIe płodny:m , wszechpowy był Ir:rzywdzący dla ('obotntJullan MarchlewskJ wniósł do redłużać bęlkiemy
W3ilkę o orze- ków.
s~r;)nnym.
Wśró({ pracy. naukowej
wOlucyjnej Wll,lki prll'letal'iatu o wy
P'isał p!omienne o,f,e&wy, setki artyc;zyW'istnienie ideałów low. J.
W myśl przedwojennej ustawy z
zwolenie społeczne i narooj)we.
Imłów. ulotek. Między jednym wieMarchleWlikieg.o - D Po15ke So.:- 16 mają 19~2 ro.l~u, po roklJ nieprz'~r
stw1erd;zając:
"Pamięć
o Julianie
cem a drugim biegł na zebranie,
cjalistyczną, RepuM1kę Radziec- wanej pr.acy robot.nikom przysługi
MarehlewsJdm żyć będzie zawsze w,
Nie jest również pozbawiony wy
przemawiał. pisał.
znów przemawało
prawo do S dni urlopu, po
klasie rll'botnlczej I wśród narodu
l.ą.
i Wszechświatową Rewoouoję trzech latach nieprzerwanej pr:;t.:y mowy politycznej i ten fakt, że powilIA.
polskłego".
.. Ąteneum", .,PraWda", "Ekon~
Soojal1stycwą. Walkę, którą roz- do 15 dni urlopu i na tym, zamy- wy:i.s:lie osiągnięcia, uJęte dotychezas
.. • *
w formę dekl'etów rządowych przy
sta", "Spra,wa Robotnjcza". .,Czer- .
począł tow. J. Ma,rcłllewski, do- kała się górna, ostateczna granica
wony S":tandar",,. wYdn,wnict.wa 1'0To nie jest wystawa. którą można
robo1.nilt ni.e br:tły QbcIl11ie obowiązuJącą moc
prowa<l7,iIlllY
1)0
zwycięskiego Do większego urlopn
US1;}l.WY państwoweJ.
syjs;kie { niemieckie...
przejść szybkim krokiem od stoiska
mógł się dosłużyć, chofby praco./nł
końca".
Be:bkcm!lromi~,owo
wałczył
ze
do stoiska, to nie jest wystawa. na
przy najcię:i:s'le;j <1Ia zdwwia pracy
Powiedzieliśmy wyżej, że w przy
zdrajcami wdzierającymi się do ruktórą się tylko patrzy -- tę wystaDzieci, które w 1932 roku pisaJy i miał za sohą kilkallziesiąt lat pra j ę te} ustawie url01JOwej odbijają się
ohu rc," l)tniczego, walczył z oportu- ten list. są już dziś dojrzałymi ludź cy produknyjne,i.
wę trzeba czy1;ać z p,i etyzlm em. stuSIl rawy zasadniczej wagI. Powiedzie
nb,mem, rewizjonizmem. z mieńsze mi. W:iele z nicb na pewno walczyli)
diować .iak df).k ument
historyczny.
Z tym dlli.cd:dctwent Polska L!łdp liśmy ta,\{ dlatego. ze w ustawie
wiltaml.
jak bezcenną księgę pamiątkową.
w sz.e!"ega-ch Armil R~dzieckiej ł wa rozpoczęła walkę oll pierwszych znll.jrlu.le wyr~z gh;boltl\ troska rzą
Ale ten bezkompromISowy w waj Wojska Polskiego, wiele z nieb z ka dni swego i3tnieni;,. Krok za kr.)Kaiida planSfha to jalrby rozdział z
uu o potrzeby klasy robotniczej,
ce człowiek iest niezwykle łagodny, rabinem w ręku rca.llzowlł.ło złmou,
bci'orysIJ wieUtiego rewolucjonisty
I~łem
rozszerzaliśmy
uprawniel1ia znajiluJe w:vrrtlt socjalistyczny cha·
wrażliwy.
uczuciowy.
Na
tułaczce,
i płomiennego patrio.t y i jednoeześ
wówczas przysięgę, wyzwalało ziez dala Gd ojczyzny. tęs,lmi clo nie.j mie pols·kie od hLtletGws·klego na- ul'lupowe robotników fb;ycZłlvch. rakter naszeJ wll\dzy ludowej I nI!.
nie r07ldział z histoil'iJi ruchu l'ol!otni
Dekretem rządu ~ 2~) września 19Mi "'lego m:tro,i u społecznego.
ogromnie,
ma.rz'ą
mu
się
Ta~ry.
Rek
czego, z którym tak mocno i niero- Mar<:hIew~.!.:t~ ? gO!
jeźdźcy i rOdzimej l'ea.kcjL
roku rob(}tl1icy fh:yczni I.IzY,'lka,I l p'-'a
roozni.e.
choć
wie,
7.e
pn;ec!eź
wrózerwa,l nle związana była działa,!Jloś(ó
Ustawa t·a jest jeszcze jednym n&
,J>rogi Towarzyszu, wc,ozo.raj cić nie będzie mógł sl';yhko !lo ltraDziś, w 25 rocznicę śmierci tow. wo do mie3~ę{'znego lIrlfl!}1l po 10 la
Towarzysza Marchlews.k iego.
'późno wieczorem otrzymałem łi.~t ju, Itdnawia kartę członkowską. To- Marchlewski'ego, mogą sobie powie- tach niepl'7erwll,ne.i pra(w. BYfO to macahwm (\owodem, że im wyżsZ)'
"Nade wslZystlto umiłowałem Wiod Was i od Wunna. oraz Wasz warzystwa Tatrzańskiego.
dzieć: Pols.k-a, o l(tórą. walczyć pierwsze, niezna,ue. dotąd w ustawo jest dochód narodowy w naszym
słę..... brzmńą słowa umieszc·z one na
artykuł. ZgOilnie z p,rośbą Waszą
postanowili całe zycie, jest .IUż wol- dawstwie polskim. ositurni~cie socjał kr:lju, tym wyższy jest udział klasy
Potem
wOj.na.
Trochę
dalej
dopierwS!Ze.i planszy.
i Ka.~tskiego zgadzam się poprze kumenty z obozu kcncentracyjn-ego na, niepodległa, demokra.tyczna- ne. Dalszym dekretem rządu - z robotniczej w dochodzie. \IV ustroju
28 lipca. 1948 roku, z<'\stali Objęci pra wyzwolonym z pęt kapitalizmu i
stać na Waszym artykule. Ja już
Umiłował Wisłę, umiłował ojcZY'ł\
w tlavelbergu, do·k umenty więźnia l'ot.~,ka Ludolwa, idąca szybkimi kro
wem do urlopu robotnicy wszyst- zmierza.jącym ku socjalizmowi, kła
nal)' isałem oIw!o
p,oł(J>wy poka,znę, umiłował lud2;i,
Dla szczęścia
karni
llaprr.Wd
do
soeJallzmu.
Do
tej
Nr 22M3. Tu w obozie dociera do
lutb'kiego, dla wyzwcJenia człow1e
nogo a.rtykułu przeciwko Ma,r to- Marchlewskiego radosna wieŚć o Pols!d. do murów, rOlSnącyeh w przy kich zakładów przemysłowych i rzc sa robotnicza., jakO współgospodarz
lm poświęcił całe życde - żYcie nie
wowi' I Trodtiemu ra7.c'm. ,Trzeba zwyeiĘl§I1iwie rewolucji, o powstaniu s:dość, do wronej ziemi rozciągaJą mieślnlczych (przedtem zakładY za- Irraju, pracuje na siebie, a ciągła i
zwykle ofiarne, nieus.traszolIle. Wysi~ gO hędzie zrzec. ZaJIIlę się
pierwszego w "wi~cip. państwa so- cej się na.d Wisłą, do swoich, wra- trudniające 4 i mniej robotników bezustanna poprawa warunków byartykułem
przecLwkC' Tror..ki",- cjalistY<''?mego.
staJwa prowad21i nas przez ulice roca Wielki P~lak i Niezłomny Rewo- nie obowią7:Ywały urlopy). Oznacza- towych klasy robotniczej - jest nie
dzinnego Włooławlta, p.r zez Toruń,
mu...·'
TOl\va1"ZYsz JuHan ło to wprnwadzenie - powszechnoSci wzruszonym prawem naszego ustro
Marcblewski udaje &ię do Kra.ju luojonlsta.
do Warszawy. Nędza klasy robotniDługi i serdeczny jest list Lenina,
prawa urlopowego dla robotnikOw ju.
Rad. by tam walczyć nadal o spra- Ms,rcblewskl.
C'Z!'oj rośnie wzmaga się również który ce:r..ił wysoko fe.wolul!yjność wę robotniczą, o szc;zęście ?jc!Zymy.
J. k. w.
w Polsce.
Jerzy Nawrot
rewolucyjne wrzenie... Niech. żyje re Marchl€wskiego.
Rewnlucja w Niemczech.
Rek
1920 - "ols!!:i TYJl1(,'Zasowy Komitet Rewolucyjny - naerele z Marehlews'k im, Dzierżyńskim. Konem.
F<l'to': mpia Manifestu.
Znów Moskwa. Partia bolszewWka posyła Marchlewskiego na naJbard meJ odpowlOOzła,lne płacówki;
BERLIN (PAP).-Julian Marchlewpostawione lecz urny Marchlev.-skiego male1il
Zaszczytne zadanie,
pracuje 2: energią nlezwykłą. Ii nie- ski zmarł 22 marca 1925 r. w Nervi- przez KC PZPR nie łatwe było do wy nie mogli. W rezultacie dalszych pogasnącym za,pałem.
leczniczeJ miejscowości we Włoszech, konania, Po długich poszukiwaniach 15zukiwań znaleziono skrzynkę, na
Pnychodzi rok 1925. Tragiczna dokąd posłała go na leczenIe Wszech we wszystkich księgach cmentarnych której widni al napis: "Julian MarHELSINKI (PAP).-W Domu RobotBERLIN (PAP)). - Jak dUDosI z
Komunistyczna Partia największego w Berlinie cmentarza chlewski, Genua".
niczym w Helsinkach odbyła się uro- Frankfurtu nad Menem agencja ADN wieść o jego Śimiercl obiega całą związkowa
.
7"" wszystkich (bolszeWikÓW) .
czysta akademia, poświęcona rozpo- - sekretariat Swiatowej Federacji kla$ę robomiC2ą.
Następnego
dnia prezydent NieFriedrichsfelde, odnaleziono notatkę
stron
napływają
kondoleJloje.
Głębo
Zwłoki spalone zostały w Genui 1 następującej treŚci:
"Julian Mar- mieckiej Republiki Demokratycznejczęciu Światowego Tygodnia Mło- Młodzieży Demokratycznej wystosował do młodzieży Niemiec Zachod- ki) zasmucili . de hulzie radzłe«y, złożone
na życzenie Juliana M.u- chlewski, urodżony w 1866 r. we Wło Wilhelm Pieck przejął urnę z prodzieży. Uczestnicy akademii z entu- ni('h depeszę, w której w związku ze rołlotndey polscy, niem1eccy - pro- chlewskiego obok najbliższych przy- cławku. zamieszkały w Warszawie, chami Juliana Marchlewskiego, która
zjazmem powitali przemówienie prze Światowym Tyqodniem Młodziezy letariuSze wszystkich krajów.
jaciół i towąrzyszy walki i pracy ,,- spalony w Genui, pocbowany przez 'l06tała przechowana
w Komitecie
Mijały lata,
lem pamięć o MM'- Róży Luksemburg i Karola Liebknech (l051a do parlamentu - Wilhelma Centralnym Niemieckiej Partii Jedwodniczącego radzieckiej
delegacji wzywa młodzież zachodnlo-niemiecmłodzieżowej Romanowsklego - ką do wzmożonej walki o pokój i je chlewsklm nie ginęła. W '1 rocznicę ta,
barbarzyńsko
zamordowanych Płecka".
ności Socjalistycznej
dla przekazaktóry wezwał młodzież fińską do ści· dno lite, demokratyczne Niemcy. Se- Jego śmdet'Cl dzieci po1sJde, ze szko- przez reakcję niemiecką i pochowi!Idąc śladami dokumentu, przeds.ta- nia
jej
Komitetowi Centralnemu
ły
w
MohyIowde
plsaly:
"Do
to<wasłei
współpracy z
demokratyczną kretariat ŚFMD wzywa młodzież zanych w Berlinie na cmentarzu Frie- wiciele KC przejrzeli wszystkie urny, PZPR.
młodzieżą całego świata w walce o ehodnio-niemiecką do wzięcia maso- r.zyszki M84'Chlewskied. Raport ucz- drichsfelde.
pokój, przeciwko groźbie nowej woj \ wego udziału w ogólnoniemieckim ni vn kluy. uJmły uolskiej TV ~IoW 1933 r. faszyścl niemieccy zr6w
hylówie:
.
ny.
zlocie młodzieży.
uali z ziemią lI10giły wielkich rewolucjonistów, zacierając nawet ślady.
Po ldęsce hitleryzmu przystąpiono
BERLIN (PAP), - Otiobyła się tu głosił premie'!' Otto Gl'otewabJ, po
do poszukiwania dragich masQm pra XIII sesja tllenaTna tz.by Ludowej czym Izba uchwaliła ustawę o cocującym prochów.
Na długo przed Niemi.eckiej Republiki Demokr-atycz roC'Znyffi pm.j'2nawaniu premii 7.3.
25 rocznicą zgonu Juliana Marchlew- nej. Przed pmyst~pienlem do po- wybitne osiągnięcia w dzi.edzinie
skieg'J, KC PZPR wydelegował do rządku d21en.nego, deputowani uC!Zci nauki, teohniki, literatury l sztuki,
Berlina !!Wego przedstawiciela, który li prrzez powstanie i chwiJ.ę milcze- które będą pnzyznawane każdego
Na Budowlanych koncentruje się stu wydajności l daje 'Podstawę dla dały ze strony zbroja1'Zy, wskazują, wraz
'Z KC Niemieckiej Partii Jedno- nla pamięć ZlIl1arłego pisarza nleVI chwili obecnej uwaga wszystkir.h prawidłowej oceny zarobku. Norma Clch na różnorodność prac zbrojar- ści Socjalistycznej r:07.począł poszu-I m1ecltiego _ nen:ryb Ma,ona.
roku w ~<IIiu 7 października, :. j.
ludzi pracy w Polsce. Na nich bo- natomiast, którą z łatwością przekra- skich ł kouleczność icb zróżnicowa kiwania urny z prochami wielkiego
Expose na temat romroj'll postę- w rOCZnIcę utworzen:1a Nlemlet.'wiem spoczywa ogromna część odpo cza się o 1000 procent jest fikcją.
nia 'W zależnoiÓci od takich czyunl- działacza ruchu robotniczego.
powej kruhl'1'Y demokraty(!~.\'lej wy- I klej Re~lUbliki Demokratyczne1.
wiedzialnoścl za wykonanie Planu
Jedna brygada staje do łatwej pra- ków, jak np. przekróJ nżywanego (Jo
H-letniego.
cy, np. do budowy murów fundamen- zbrojenia 7,1l1aza.
W pierwszym roku Planu nasze in tów - mówił tow. Partyka - i ta
Mówcy wskaz.ywali na podobne wa
westycie będą o 36 procent większe, osiąga kolosalne zarobU Ale są prze dy obowiązujących nonn dla tynkaniż w roku ubiegłym, a pamiętać na- deż i inne roboty na tej samej budo- ny. Wskazywali również na koniecz
leży, że nie ma prawie takich inwe- wie.
nośó stworzenia nonn dla ślusarzy 1
'13
UJięziie"i~
Normy, jeśli mają być sprawiedli- stolarzy zatrudnionych na budowie
stycji, w których budownictwo nie
W dniu 21 bm. przed Wojskowym Sądem RejonoWYm w Bydgoszczy ,nlach swoich zeznała, że ks. Woj cle
brało by czynnego udziału. Dla wy- we, muszą być zróżnicowane mó- oraz na konieczność ustalenia. norm tOCZyła się rozprawa przecłwko członkom nielegalnej organizacji pod chowski w czasie rozmów z członka
pełnienia tych zadań średnia . wydaj- wił tow. Tomczak i inni mówcy na remonty sprzętu budowlanego. co nazwą "Powrót", działającej w Kcynl w pow. szubhiskim. Na ławie osmi. "Powrotu" podkreślał konieczDOŚĆ robotnika budowlanego musi w w zależnoścl od rozmiaru budowy, w wpłynąć musi ' na skrócenie c~a!lu rekarżonych 7.3.siedli: wikary probostwa w Kcynł
ks. Czesła.w Wojcieność walid z postępem "w imię Bo
ciągu roku bieżącego wzrosnąć o 16 zależnoścl od stopnia nasycenia bu" montu tego cennegl' sprzętu.
chowski, Olga Umslawska, Eugenlu S'Z Pawilak. Ta.deusz PoloYD, Ludwik ga", Zalecał on również dla głębszej
procent.
dowy techniką i od stopnia zr?-cjonaUczestnicy zjazdu zgodnle wskclzy- BrzYkny i Jan Błas'Zczyk.
kcnspiracji prowadzić pracę w -tej
Drugi Krajowy Zjazd Budowla· lizowania pracy na budowie. Przy 0- wall na szkodliwość starych, demoorganizacji, systemem trójltov,,-ym.
nych, który wczoraj zakończył swe becnych nonnach murarz na jednej
W toku rozprawy ustalono, :te napisy, wrogie klasie robotniczej,
Ks. WOjciechowski polecił oskarobrady, wskazal w swej rezolucji budowle zarabia w ciągu dola 1000 bilizujących norm dla rozwoju gospo
ponadto w tym dniu oskal'teni ZllISZ
naj skuteczniejsze sposoby wykona- żłotych, na inne, 5.000 tys. zł. Powo- darslwa narodowego i Jednogłośnie oskarżeni od grudnia 1949 roku do czyU w mieście Kcyni emblematy żonej Umsławskiej redagować ulotnia przez nasze budownictwo wiel- duje to p.ciekanle do robót, gdzie wysuwali żądanie zmiany tych nonn. 15 stycznia br. rozrzucali na terenie robotnicze na domach różnych ur:..ę ki o treści podważającej autorytet
kich zadań planowych. .specjalną U'- norma Jest łatwo przekraczalna. a Wykazywali ouJ, że czują się gospo- miasta Kcyni i Bydgoszczy ulotki o dów.
pal1stwa polskiego. Ulotki te rozdawagę, zarówno w referatach. jak i w tym samym dezorganizuje pracę. co darzanli swego przemysłu 1 pragną treści antypailstwo-.yej. W dni.u 21
wali młodociani członkowie bandy
dyskusji poświęcił Zjazd sprawie w rezultacie przynosi ze sobą pogor- usunąć wszystkie przeszkody. utrud- grudnia 1949 osk~rze,? umieścili na
Oskarżeni
w celu dozbrojema ubrani w stroje ministrantów, lunorm, obowiązujących w budownłc- szenle sytuacji wszystkich pracują- \ niaJące budownictwlI wvkonanie je- budynku . spółdZ1elnJ Samo,Pom?Cy swej bandy projektowali urzą<lzt!- dziom \V-ychodzącym po nabo:i:eń
twie.
cych na budowle. Podobne głosy pa- go wielkich zadań.
KW. 'ChłopskieJ w Kcynj prowokaCYJne nie kilku napadów na funkcjonartu- sŁwie z kościoła.
W roku ubiegłym w budo~ictwie
szy M. O. w pow. szubińskim i w
Oskarżony ks. WojCiechowski usi
naszym dokonał się głęboki przełom,
'
Bydgoszczy.
lował tłumaczyć się, że przyjął pana szerokim zastosowaniu
Oskationy ks. Wojciechowski,
tronat nad nielegalną organizacją
wydajnej pracy zespołowej, na wpro
dąc patronem "Powrotu", udzielał
"Powrót", gdyż nie .orientował się
wadzeniu - dzięki coraz większym
członkom bandy rad 1 wskazówek
bliżej w jej działalności.
ilościom sprzętu mechanicznego W
W
w ich wrogiej działalności.
Sąd uznając winę oskarżonych 2:a
nowej techniki budowania.
e
Oskarżony ks. WOjciechowski uży
udowodnioną,
skazal:
Wyższe formy pracy umożliwiły
S
Z
i
h
J
' l
t dnik
os l wał ambony prawie wyłącznie dla całkowicie
wielki wzrost wydajności, dając w
TIRANA ' (PAP). Ministerstwo
Ministerstwo prawagran cznyc czemne na.pasc na u zę
ił p e - wrogiej propagandy. Do mszy św. k.s. Wojciechowskiego na 13 lat wię
rezultacie rekordowe wyniki zespo- Spraw Zagranicznych Albańskiej Re· Albańskiej Republi.ki Ludo:wej kate- stwa albańskiego w BelgradzIe p. Fe- służyli jako ministranci członkowie zienia, Olgę Um sławską I Tadeusza
łów wyrabia]'''cych po 1000 i wie.ceJ' publiki Ludowej , wystosowało pod gorycznie protestuje przeclwko roz- ti DekolIarl i jego małżonkę.
FOlcyna na 10 lat, Eugeniusza Pa.. normy ustalonej dla a d resem rzą d
Ministerstwo Spraw Zagranicznych "Powrotu". Odprawiał on nabożenprocent normy.
u 'Jugos ł"
oWlansk'lego no b'l'
o mczemu • taszystowskiemu post..,,wla.~a na 9 lat,
Ludwika Brzydawnych, przestarzałych form pracy.. tę, w której wyraza kategoryczny powan!u organów policji jugosłowiań Albańskiej Republikl Ludowej doma- stwa na intencję powodzenia zbro- koy i JaIla Błaszczyka na 7 lat wię
protest 'W ' związku z nowym łaszy· skiej, żądając należytego ukarania ga się Odpowiedzi w Jak naJkrółszym dniczej działalności bandy.
W stosunku do wszystkich
Nie wszystkie jednak prace w bu- stowskim aktem przemocy, dokona- agentów UDIł. którzy dokonali nik- czasie.
Oskarżona Umsławska w zezna- zienia.
downictwie wykonywane są zespołowl ' ki j :::.::::::.::..:.:.....:::.=.:::.:..-==.=.:..-===-=-..:::=-...:::=::..::------------------------..:.......:...,;;.:;:.:.;. oskarżonych S ąd orzekł przepadek
wo. Z wypowiedzi delegatów zjazdo- l1ym przez organa Jugoslo ans e
mienia na rzecz Skarbu Państwa.
wych wynika. że wysoko kwaliflko- UDB, na członku poselstwa albań- O~ka"z·
obraz~
Sprawa dalszych 12 członków
wany murarz, pracujący w pojedyn- skiego w Belgradzie.
1i:9.et
~
~
Ił.
"Powrotu", wyłączona została do od
kę na filarze czy gzymsie, z trudem
Nota stwierdza, że 12 marca br.
dzielnego postępowania.
wyrabIa 100 - 130 procent normy, trzej agenci UDn zatrzyma.li urzęd1UTW
Wina tych oskarżonych ?Ostała w
gdy jego niże, kwalifikowani łowa- nika poselstwa albańskiego Feli Be.
WY
et
.,
toku rozprawy również całkowicie
rzysze. pracujący zespołowo, przekra kollari 1 jego żonę, W chwlU, gdy wy
udowodniona. Sąd skarzał: Stefanię
czają tę samą normę o 1000 procent. chodzili oni z Domu Kultury Radziec
emas uie na sa sq owej os arżycie 0 - spe u anta
Jurek - na 8 lat więzienia, Reginę
Sama. Już ta rozpiętość jest dowodem, kiej \V Belgradzie 1 zażądali od nich
Niezwykłym
wydarzeniem
na tOll'llU oskarżenie przeciw NOWakO-1 uniewinnienie oskarżonego Nowaka, Pęczkowską i Bogdana' Boruckiego
lak nieżyciowe i niemobllizuJące by- dokumentów. la pomocą gróźb 1 biły te lak łatwo przekraczane normy. cia
agenci usiłowali zepchnąć Fetl Śląsku stała się sprawa korespon- wi o obl·azę. Rozprawa odbyła się a o zatrzymanie Sadowskiego, któ- - na 7 lat, Edwarda Polewl:zyńskie
'
ry został aresztowany na sali do go, Marię Telatyńską i Francis!lka
Jak to stwierdził tow. Kukliński, Bekollari i jego żonę do nieoświetlo denta "Trybuny Robotrliczej", szty dnia 21 bm.
ŚWiadkowie jednogłośnie potwier dyspozycji władz
prokuratorskich. Zołądkiewicza - na 6 lat, Józefa
obecne normy nie gwarantują r ~ bot- nego zaułka, Jednak gangsterskie po- gara kopalni "Orzeł Biały" tow. Ja
Dlkowl obiektywnie ustalonego, sldsz stępowanie agentów poliCji jugosło na Nowaka. Tow. Nowak w jednej dzali słuszność zarzutów Nowaka i Sąd wydał wyrok uniewinniający Bauma i Krystynę Polcyn - na 5
nego zarobku za jego pracę. Nie rea- wlańskle, zwróciło uwagę przechod- ze swych korespondencji, zamiesz- dostarczyli przewodowi sądowemu korespondenta tow. Nowaka, przy lat, Władysława Kotha - na 4 lata,
U:rują one
niejednokrotnie socjaU- niów, którzy zaczęlI wyrażać swe o- czonej w gazecie w końcu ub. roku, nowych, ciekawych szczegółów spe- czym sędZia Nowosławski podkre- a Henryka Baumana na 2 lata wię
Itycznej zasady - za równą pracę. bU1'Zenie, przy czym doszło między skrytykował stosunki panujące w kulacyjnej działalności Sadowskie- śm, że sądy polskie nie będą tłUmie zienia.
zdrowej krytyki świata pracy, a
Spółdzielni .G minnej Związku Sa- go.
W motywach wyrO'ku Sąd podkre
równa płaca.
nimi do incydentów,
Prokurator Chmiel z oskarżyclela przeciwnie, zwalczać mocno wszel- ŚW wrogi stosunek oska;rżonycb do
Ten sam mówca wskazał na koNowy, nikczemny, gangsterski\ akt mopomocy Chłopskiej w Dąbrówce
Rządu Polski Ludorwej.
W okresie
nleczność
zwiększenla
ilości robót przemocy wobec urzędnika poselstwa Wielkiej, a zwłaszcza pracę jej kia- stał się obrońcą oskarżonego. Pro- kiego rodzaju kombinatoró\v.
Spekulant nie może szkodzić lu- wysJlku całego na,ro'uu dla odbudoaJlordowych, co oznacza kouJeczność albańskiego w Belgradzie dowodzi - rownika Sadowskiego, któremu za- kurator 'z całą stanowczością podrobo- dziom pracy, a korespondent robl)- wy kraju, oskarien,i nie ~awahaU
t:\łJ.ększenla llości nonn. Prawidłowa stwle'r dza nota że przy pomocy rzucił wykupywanie atrakcyjnych kr~ślił rolę korespondentów
porma, dostatecznl~ wysoka, aby 0- tak podłych prowokacji usUuJe się towarów tekstylnych oraz pokątny tmczo - ch.łopskich, który~ kryty- tniczy odważnie i śmiało zwalczac się szerzyć OS'zczea'cze wiadomości,
gll'drzące w soÓu.sz z bratnimi naro.
.,
.
aiągnlęcle jej wymagało wydajnej (UniemOŻliWiĆ pracę poselstwa Albań handel drzewem. Sadowski, który Ita jest oręzem w walce z blUrokrapracy od przeciętnego robotnika, Jest sldeJ Republiki Ludowei w JugoSła poczuł się. dotknięty zarzutaml, cją, spekulaCją i wszelkiego rodzaju będZle wszelkIe obJawy nieuC2Ciwoś dami Związku Radzieckiego oraz
&i.ali zamet wśród społeczeństwa.
wniósł do Sądu Okre2owego w By machinacjami. Prokurator wniósł o ci t złej woli
_ .danlem mówcY ....... dźwignia wzro , wU.
25 ' rocznicę

śmierci

WMarehlewskiego otwartaJuliana
zosta-

wolucja socjalna" - wołają ł)rzed
straceniem proletariatczycy - Kunicki, Bardowski, Pietrusińskł, Osso'Wskl. Ten okrzYk nie , zostal zapomniany. POdchwyciła go klasa ro
botnicza, poochwyd.li gO polscy rewolucjoniści:
Róża
Luksemburg,
Dz>ierłyński, Ma~chle\'\'S,kl. Wysoko
wznieśli
mandall'
proletaria.ckiej
walki, wLnieśli kroczą.c ramiI) pru
ramieniu z prGletariatem rosl'jskJm.
Portrety Ma'l'chlewskiego z roznych okresów jego żyC'ia otoczone
są gęsto zapisanymi kartami artykułów. rozlicznymi
wyd<1wnic'twami, w których pracował. Pisane sa
po P II'TFku. r/J'Syjsku. niemiee,k u.
trety l\'la'l 'cbl"'w, l;:jel{o wi,d,lJjleją 0bc<k portll'etów genialnych przywódców miedzynarodowej klasy robctnk zej, Lenina i Stalina. z Idórymi ulorzymywal bli.ski lmntakt.
Z biegiem lat kontakt ten stawał
Się c(l;r~z silniejszy; w o.:niu rewolu
c.wjnycb walk 1905 roku Marchle-wski zbliżał sił) coraz bard21i~j do jedynie słusznej leninowskle.i HuU.
7. X. 1910 ro,ku Lenin P1Sllł do
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Kronika m. Radomska

Młodzież

Na zebraniu młodzieży ZMP
w
Fabryce
PaSów.
zwoła ~
nym z okazji Międzynarodowego
Tygodnia Młodzieży - zebrani
uchwalili zobowiązanie następują
cej treści:
.,My. młodzież ZMP-owska, zatrudmona w Fabryce Pasów w
Tomaszowie - Maz. zobowiązujemy się, że w okresię Tygodnia
Młodzieży podniesiemy naszą do'
tych czasową wydajność o pięć pro
cent. mobilizując
równocześnie
młodzież zorganizowaną i niezor
K I'N A,
ganizowaną do szerokiego udziaWyświetlany jest film pt. .,Mil- lu w szlachetnym współzawod cząca barykada" produkcji czeskiej, nictwie pracy, do coraz wydajniej
początek seansów od godz, 18 i 20, szej pracy, do walki o jakość tJro
W niedzielę 9,30, 11.30, 16, 1,!J i 20.
dukcji i jak najbardziej pełną osz
,'-czędność,
Adres R.edakcji l Administracji
. Równocz~ś?ie zol??w!ązuje~~
..Głosu Radnmszczańskiego"
Slę poglębIac naszą SWladomosc
R d
k
J R ymonta Nr 39 społeczno - polityczną· abyśmy
a oms o, u. e
mogli godnie na każdym odcinku
* :f, •
naszej pracy przyczyniać się do
Administracja - tel. Nr 12, wzrastania potęgi Polski Ludowej.
czynna codziennie od godz. 9 do 16.
Oświadczamy. że będziemy nie

I

saN-

%0

•
•
oWlqzanl

ugięcie stać

na straży pokoju i
mobilizować 'całą młodzież
do
prze'ciwstawiania się wszelkim za
kusom imperialistów i podżega
czy wojennych. W sojuszU ze
Związkiem Radzieckim i z kraja
mi demolęracji ludowej, w sojuszu z partiami robotniczymi i
wszystkimi miłującymi pokój lu
dźmi - ugruntujemy i .zachowa
my pokój.

organizują
Przy kolejowych klubach l'acjenalizatorów
Okrę~u
Dyrekcji - Lódzkiej, znaJdujących
się w Lodzi i Ost'1'owiu WielkopQIskim, czynne są stałe poradnie techniczne, z którymi wspól
pracują inżynierowie i technicy
komunikacyjni. Poradnia łódz.
ka udziela racjonalizt::';:Jrom kil·

ow e do akcji si

Spółdzielcze Ośrodki Maszy- syłały już maszyny na gromady do SOM-ów masowo, co utrud
nowe, istniejące w liczbie 15 w oraz sporządziły prawie kom- nia właściwe rozplanowanie
powiecie radomszczańskim są pletne listy zamówień na pracę pracy. Z zamówieniami należy
się pośpieszyć, gdyż może się
już całkowicie przygotowane do w gospodarstwach.
zdarzyó,
że w ostatniej chwili
rozpoczęcia akcji siewnej. Przy
Natomiast Ośrodki w Dobry
gotowania te trwały przez cały szycach, Rząśni, Klomnicach i chłopi, którzy. z nimi zwlekali,
okres zimowy. W porównaniu z Przerębie winny poprzez swych będą musieli siać ręcznie z po-

rokiem

ubiegłym

Spółdzielcze pełnomocników w gromadach
w powie- pośpIeszyć się z akcją zbadania

Ośrodki Maszynowe
cie radomszczańskim

wodu nawału pl'acy w SOM-ach.
O ile jednak zamówiehia w naj

Przyznać trzeba, że bliższym czasie wpłyną" to kieilością nie wszyscy pełnomocnicy Spół ro.wnietwg. SOM-u będzie mo·

rozporzą zamówień.

dzają znacznie większą

w nadchodzącą sobotę' otwarta-I j ego zdaniem udaną gazetzostanie w świetlicy Robotnicze- kę. Pozostałe nagrody przyznago DQmu Kultury w Tomaszowie ne będą przez jury konkursowe.
pierwsza· na. tel"enie naszego
Uroczyste otwarcie wystawy
miasta wystawa młodzieżowych nastąpi, jak wspomnieliśmy wy
gazetek ściennych, zorganizowa żej, w sobotę, dnia 25 bm. o gona ramach "Tygodnia Mło- dzinie 17.30. Na otwarcie prodzieży" przez Zarząd Miejski szone są o przybycie wszystkie
ZMP i redakcję "Głosu Toma- kolegia redakcyjne zgłoszonych
szowskiego" przy współudziale do wystawy gazetek oraz przed
Komend Miejskich SP i ZHP.
stawiciele ogniw organizacyjDo wystawy zgłoszono kilka- nych ZMP, SP i ZHP.
dziesiąt gazetek ściennych ze
Skład Komitetu Organizaey,iwszystkich ogniw organizacyj· nego wYstawy stanowią: z ramie
nych trzech wymienionych orga nia ZMP - kol kol. Jankowski,
lllzac)i młodzieżowych.
Mędl'ek, Rawlik i Włostowska,
Wystawa połączona będzie z z r.amienia
kO!, kol. Dobi~.
konkurSem na najlepsze gazet- cki. J ~cl~owRka l PletrzykowskI,
Id, przy czym innowacją będzie z ramu:ma ZHP --: kol. kol. Rud·
nagroda ufundowana lUcka I Sos,nowskl., tow. Kaluszkanaście porad dziennie. Klub w to, iż
Ostrowiu. otwarty w lutym rb., przez redakcję "Głosu" przyzna ko z ~ydzlału Propagandy MK
na zostanie gazetce, . która uzy- PZPR l red, tow. Juszczyk.
opracował już 12 pomysłów.
Wystawa w dniu otwarcia
Na odbywających się co mie· ska największą ilość głosów
\vystawę.
W czynna będzie dla zwiedzają~
siąc naradach wytwórczych ra· zwiedzaj~cych
ej onalizatorów
kolej owych związku z tym, w czasie trwa~ cych od godz. 18 do godz. 20. W
przedmiotem dyskUSji są aktu- nia wystawy prowadzony bę- niedzielę od godz. 10 do godziny
alne zagadnienia racjonalizacji. dzie plebiscyt, w czasie którego ts, a od niedzieli codziennie w
Np. w okresie zimowym zwró każdy zwiedzający będzie miał godz. od 16 dQ 20. Wstęp na wy
cono baczną uwagę na defekty prawo wskazać na najbardziej stawę bezpłatny.
kolejowych,
:....__________......_______....._ _.......
ce na skutek mrozów i opracowano w tym zakresie kilka pomysłów racj onaIizatorskieh.
Zorganizowane zostały już 3
dalsze kluby racjonalizatorów
kolejOwYch w Dyrekcji Lóaz,
kiej: w Karsznicacb, Częstocho
Na terenie powiatu radom- kie przedszkola bez względu nll
wie i Kutnie.
szczaflskiego istnieją, w obecnej swój charakter podlegają specjał
O' nasileniu ruchu racjonali- chwili 33 przedszkola. Z liczby nemu referlitowi~ przy· Inspektotej 24 przedszkola prowadzone r~cie Szkulnym, prowadzonym
zatorskiego \V okręgu kolej o- są przez zakłady pracy i instytu przez instruktorkę ob, Kwieęień.
wym łódzkim świadczy fakt, iż cje, 5 utrzymywanych jest przez Większość
przedszkoli radomW styczniu rb. członkowie klu· Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, szczańskich mieści się w pałacu
bów zgłosili 54 pomysły, pod- 4 l?rzedszkola znaj~l!ją się prz~ byłych dziedziców i fabrykantów.
W 33 przedszkolacr. radomczas gdy w roku ub. przeciętna maJtlt~ach PGR. Ilosc p,rzedszkol~
PGR Jest stosunkowo mkła, gdyz. szczańskich wychowuje. się ponad
hczba zgłaszanych mleEnęczme na 5 majątków PGR przypada 1500 dzieci robotników, chłopów
pomysłów nie przekraczała 15. zaledwie 1 przedszkole. viszyst- i pracowników umysłowych. Zarówno robotnice pracujące w fa
bryce, jak i gospodynie wiejskie,
zatrudnione przy robotach pol.
nych,. społmjnie mogą oddawać

W dniach Międzynarodowego
Tygodnia Młodzieży Demokratycz
nej - wyrażamy naszą niezłomną
wolę jeszcze ściślejszego zwarcia
szeregów w Zjednoczonym Obozie
Demokracji - pod sztand!8rami
Lenina i Stalina.
Niech żyje Swiatowa Federacja
Młodzieży Demokratycznej!
Niech żyje Związek Radziecki!
Niech żyje Towarzysz Stalin!".

Kolejarze - ,racjonalizatorzy.

radoftl§zczaóski.n
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tomaszowskiej Fabryki Pasów

podeimuie
I

W AZNIEJ3ZE TELEFONY
10 - Straż Pożarna
11
Urząd Be:;;p. Publiczn.
12
"Głos Radomszczański"
12
P. P. K. "Ruch".
13
PC'<viat. Komenda M.O.
35 - Komitet Powiat. PZPR
51 - Mfejski Komisariat MO.
91 - Starostwo Powiatowe
2'i - Szpital Powiatowy
163
Pogotowie Ratunkowe
PCK.

RADOMSZCZANSKI

Sr -:

nowe k aby

urządzeń

powstają-

Dobrze

się cZUją

dzieci

w przedszkolach' radomszczańskich

.

.. .I

dzielczych Ośrodków Maszyno. gło odpowiednio pracę rozpla.
wych w radomszczańskim wY- nować i wszystkich obsłużyć.
wiązali się należycie ze swych
zadań. O ile pełnomocnicy w
II
Sulmierzycacb, Koniecpolu i Ladzicach potrafili wykonać plan
, ':;"
zamówień,
to w pozostałych
miejscowościach
zamówienia
skliwą, . opieką.
W przedszkolach
więcej.
nie wpłynęły nR czas.
W
I
dzieci otoczone są nie tylko nale
PonQszą t~ winę również saNajlepiej przygotowane do
e wszystkich grrtlnach po- dzona jednakowo we wszystkich niclv kursanci z Grodziska, gmi- żytą opfe"ką, ale r6wniez dba się
akcji siewnej są Spółdzielcze mi chłopi, którzy z zamówie- wiatu
radomszczańskiego odbyły gmihacll. W l}lektórych gminach ny'Koniecpol, z Łężec, gminy Pa o ich rozwój umysłd'wy i otrzymu
niem
czekają
do
ostatniej
chwi·
Ośrodki Masz~nowe w Slllmiesię
ostatnio
zebrania Gminnych analfabeci są już prawie przygo,:" jęczno i z wielu innych. Z każ- ją one również racjonalne wyży
rzycach, Brzeznicy, KoniecpoIlI li, a później z chwilą rozpoczę Komisji do Walki
z Analfabetyz- towani do egzaminów, w innych dym dniem napływają nowe zgło wienie.
i Ładzicach. Ośrodki te poroz- cia akcji siewnej zgłaszają się mem z udziałem sołtysów. opieku natomiast nauka trwać musi jesz szenia kierowników kursu
,,v
nów społecznych, kierowników cze kilka miesi~cy. Niektóre kur- Sprawie przystąpienia do egzami~
Do
najlepiej prowadzonych
·
I
kursów, członków partii polityczsy, opózniotie
nauce, pragnąc nów.
przedszkoli w powiecie radomnych i organizacji społecznych. wcześnięj pr],:.Ystąpi.ć do e~zamiEgzam'ny przeprowadzają Spo- szczańsldin należą przedszkola 'W
Na zebraniach omówiono dotycn- nu, 'Zwiększyły znacznie ilość g,) leczne Komisje Egzaminacyjne Radomsku, w Kalinkach, Kłompłodów
czasowe osiągnięcia w dziedzinie dzin nauczania. Są takie kursy, zorganizowane na terenie każdej nicach, Bogumiłowicach i Gi•• R
zwalczania anal~abetyzmu oraz które. mają w tygodniu ponad 20 gminy. Uczestnicy kursu, którzy dla ch. Z powodu warunków·techGmina Bogu awice w lmwie- wieś Kuznocin, R zeczkow
l kt a- wszystk"st
' .
l e k...
.t.>;
h
. k
le l meJące
na tym od - go dzi n
'-JJ"YC'
Jest sze złożą pomyślny egzamin dostaną I niemych w niekto'rych przedszko
cle
piotrkowskim
obejmuje ciborowice. W a k cJi ontra 3- 'nk b ki
k'
k '
obszar 24 gromad zamieszka- cj i płodów rolnych wyróżnił! CI u ra .
re~ . _utso~,. . ...}orych uc~estni. świ.adectwa i zos!aną W Yk;eŚlel;l:1j' lach istniej ą pewne braki. o ile
b A t
Okazało się, że akcja zwalcza~ cy. przyst:,\plh J~z do egza~lDów. z lIsty .an,alfabetow.. ~i zas, kto- idzie o odpowiednie urządzerile
b
łych W zdecydowanej większo się swą pracą o. o. n 0111 ma analfabetyzmu nie jest prow'! Mlędzy InnymI przystąpIlI do rzy chciehby .kształCIĆ się dalej,
t
J d k . k
inf
ści przez małorolnych i średnio Maciołek, Józef Góźdź i Włady _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
. .
powinni zgłosić się do swych na~ wne.rz' e na ~ Ja nas po . orrolnych gospodarzy. Obecnie, w sław Dl'óźdź, którzy orgamzo
ucz.vcieli-kierowników (} zorgani_~ow~no)... W biezącym 1'0.ku med'Jzwiązku z okresem poprzedzaJ'ą wali na terenie
W
'
hl poszczególnych
k'
zowanie dla nich zespołów dobre c1ągmęCIa, na t ym odcm k u zos ta
cym tegoroczne siewy ~iosenlle, wsi zeb rama c OpS le, pl'opaprzeprowadzana była na tere- gując kontraktację i tłumacząc
g<l czytania. Zespoły te, to nie ną usumęte.
nit! tej gminy kontraktacJa pło- chlopom na czym ona polega.
~
tylko wyższy stopień walki z aW roku bieżącym na terenie
dów
rolnych,
obejmująca
takie
Chłopom,
którz.v.
zakontrakto
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Gospoda"'stwo
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.
k'
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nalfab:tyzmem,.
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radomszczańskiego
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1 wszyst le ra i jak naj prędzej nowama techmkI czytam a 1 r o - .
,
rosliny jak: rzepak, jęczmien wali zboże, czy teź okopowiznę ne we wsi BUków. gm. Woźniki, usunęły.
zumienia treści ksiażek. Absol- chomlOnych zostanIe '7 dalszych
browarowy i kaszowy, pszenica, Gminna Spółdzielnia ,.Samopo- pow. piotrkOWSkiego, zatrudniają
W związku ze zbliżającym się wenci kursu początkowej nauki przedszkoli, a w związku z tym
len, mocy
"
.
. ,
ziemniaki, buraki cukrowe,
.
_ ChłopskieJ'" w Wolbor.·zu ce k'll
1 tu d'
ZlE~SIęClU
rob ot m'k'ow sezonem l et rum,
umoz'1'lWlaJącym
czytania i pisania powinni na to wzrośnie liczba obJ,.,tych opieką
fasola, groch, mak itd. ltd.
przydziela z~ opłat!!'1! selekCYJne S t a łych'l sezonowych
' d
' " rozmaityc h ga ł ęzi zwróci~ uwagę i zapisać . się do. dzieci.
pOSlaa
w szerok
1 rozwol
Przedszkola.. powstan!>
Spośród wielu gromad kon- zboże siewne
sztucz- J'edny m z bu d ynk'ow mają
, tk u spor t u, pracownlcy
.
P'
.
dobrego czy tama, ądyz przede wszystkim w mieJ'scowo-..,
. hłi nawozy
' t"
ans t wowego zespołow.
traktujących płody swojej zie- n.e, tak , ze c OpI
ej gromy są. piękną świetlicę, wyposażoną w Gospodarstwa Rolnego w Buko - poprzestaJąc na zdobytych wIado
~
mi, najWiększą ilością zawal'- w większości przygotowani do pisma codzienne i periodyczne, wie [postanowili zorganizować u mościach i nie kontynuując dal- śCIach przeznaczonych na spół
tych konb'aktów wyróżnia się akcji siewnej. Mają więc dosta- bardzo chętn.ie.~tane prze:!. pra siebie Ludowy Zespół Sportowy. szej nauki łatwo mogą wpaść wel dzielnie produkcyjne i w majątteczną ilość nawozów sztucz- cowników PGR. Swietlica wypo
(H) . wtómyanalfabetyzm.
kach PGR.
nych, fosforowych i potaso- sażona jest także w gry towarzywych. ZnaC~l1je mni~i posiada- ski e, Stwierdzić jedl1ak należy,
Delegaci z Pabianic ją
natomiast nawozow azotowych, któr~ch Spóldzielnia spro że ilość ich jest niedostateczna i Przeds·tawi~iele
eżdżają
wadziła za mało. Wszyscy mało nie zaspakaja potrzeb świetliczan.
i średniorolni chłopi z terenu rekrutujących się z mało i śred
gm.iIJ,Y Bogusławi~e ~raz. załoi<> niorolnych chłopów z okolicznych
w dniu 25 marca b. r. wyjeżdża na niedawno społdzlelma pro- wsi.
z Pabianic delegacja na uroczy- dukcyjna w Lubiatowie korzyMimo usilnych stara{l kierowW drJ.iu 19 marca b. r. w sali członk6w, w tym 225 kobiet. Zrze
W dyskusji nad referatem i
stość złożenia w grobowcu w War s.ta~ będą w ókresie wiosennych nictwa PGR, dotY.,chczas jeszcze
szenie,
to
posiada
wszystkie
sekcje
sprawozdaniem
głos zabierało 14
ZKS
.,Unia"
w
Łodzi
odbyła
się
ezawie prochów tow, Juliana siewów z pomocy sąsiedzkiej świetlica bukowska nie otrzymała
Marchlewskiego.
oraz usług Spółdzielczego Ośrod radioodbiornika, którego brak od Okręgowa Konferencja Zrzeszenia sportowe czynne i może poszczY'- członków. Dyskutując nad spracić się zdobyciem czterech mis - wozdaniem stwierdzono niedosta
W skład delegacji wchodzą: k;;t Maszynowego, mającego swą czuwa się bardzo poważnie. Było Sportowego ,.Unia". Na konferen
trzostw między innymi w teczną pracę Zarządu Zrzeszenia,
siedzibę
W
Wolborzu.
W
olborby
bardzo
wskazane.
aby
odpocję
przybyli
przecIs1lawiciele
Zat6w. Tómasz Rutkowsld, Z ramIe
łucznictwie, siatkówce że{lskiej, który za mało dbał o rozwój kul
nia TPPR, tow. Michalina Kaw- ski SOM ma już przygotowane w:i.ednie czynn1iki zainteresowały rządu Głównego CRZZ, Partii,
w szczypiorniaku żeńskim i siat tury fizycznej oraz źle dzielił
czyńska, z ramienia Ligi Kobiet do akcji maszyny rolnicze, trak się st!Jnem bu~wskiej świetlicy ZMP, przedstawiciele klubów spor
kówce żeńskiej juniorek. W roku sprzęt i pieniądze.
i kol. Mirosław Zaborowski, z ra tory, siewniki i inne narzędzia,
towych ,.Unia" z Łod2i, Piotrko sprawozdawczym przeszkolo~o 27
Nowy Zarząd Okręgowy "Unia"
mienia Związku Młodzieży Polwa, Zgierza. Pabianic oraz przed członków na instruktorów spor ukonstytuował się z następujących
niezbędne
do
uprawy
rO~h1>:
skiej.
stawici~le kół sportowych.
towych. Na urządzenia sportoweobywate1i: Lucjan Michalski
W sobofę i nied?Jielę - Toma
Referat [lt .•,Cel i zadanw. sportu dla "Unii" - Chemii Łódź wy- Ł.ódź, Marian Gniewaszewski sz6w gościć będzie warszawski ta związkowego" wygłosił przewodni dano 356.510 zł. dla ,.Concordii" Piotrków, 'I1adeusz Rajtar
PABIANICKA FABRYKA NARZĘDZI
atr dla dzieci "C1nom", który przy czący Zarz. OkrEm'owego Zrzesze - Piot'tków 383.450 zł., dla ,.Bo- Zgierz, Bolesław Gierańczyk Łódź,
Adam Kluska - Zgierz.
jeżdża z dwoma przedstawienia- nia "Unii" tow. Michalski. Cel ruty" - Zgierz 310.820 zł.
Przeąsiębiol'stwo Państwowe Wyodrębnione w Pabianicach,
Rok 1950 zaczęto według opra- Marian Bielecki - Ł~dź~ Wł~ ~
mi: ,.0 leniuszkach. które nauczy nasze) konferencji - powiedział
ul. Warszawska Nr. 73
ły się pracować" i t,Siedmiu ma- tow. 'Michalski to wzmocnie cowanego planu, który przewiduje dysław Konrad - PabIanIce, WIe
łych, jeden duży".
nie czujhoścl i wybór nowych impr~zy masowe oraz turnieje .• sława Orłowska - Łódź, Aleksan
ogłasza
Godziny wstępu oraz bliższe władz do Zarządu Okręgowego Budżet Zrzeszenia na 1950 rok der Leszczak - Łódź, Władysław
szczegóły - w afiszach.
Zrzeszenia
Sportowegu
ZKS prźewiduje 6.613:088 zt., dla kln Te()dorczyk- Piotrków.
na sprzedaż wybrakowanego samocbodu cięźarowego, lnarld
bów
"Boruty",
"Concordii'·.
Do .sądu koleżeń~kiego wyb:rani
"Unia".
"Guy" typ C. z ogumieniem.
~
'row. Gierańczyk, zdając spra- "Unii" - Chemiiłl i dla kół spor 2:osta11: Henryk KUSlński - Zgierz,
Oferty w zalakowanych kopertach należy składać do SekreOgłos-zenia
wozdanie za rok 1949 objaśnił, toWych: Na ZKS "Unia" - Pabia Władysław Lebrecht - Pabianice,
ie Zarząd Okręgowy Zrzeszenia nice wobec jego późnego zatwier Henryk Wilk - ŁM.ź, Edward
tariatu F"abryki do dnia 17 kwietnia br. do godz. 11.00.
ZG1!BION9 dowód o~obis~y, .,Unia" został powołany w· marcu dzenia prżez Zarząd Główny, nie Niemiec - Pabianice, Wliesław
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi tegoż ~nia o godz. 12.00.
Ar~lOn J6zefa zam. Pl()trkow 1949 roku. W 1949 roku wcielo przewidziano żadnych dotacji. Po Kowalski - Łódź.
Wymieniony samochód można oglądać codziennie na terenie Tryb.
11412-g no do Zrzeszenia Sportowego klu nieważ jednak "Unia" - PabiaNa konferencję krajową wybra
Fabryki w Pabianicach od godz. 9-ej do 12-ej.
ZGUBIONO książeczkę wojsko- by sportowe "Boruta" - Zgierz, nice powołała do życia wszystkie no: Orłowską - Łódź, Helwig Zastrzegamy Drawo unieważnienia nrzetal'gu bez podania wą wYd. przez RKU - Piotr- "Concordia" - Piotrków, "Che sekcje i jest zatwierdzona jako Piotrków, Lebrechta - PabIanik6w i prawo jazdy, Prawidłow- mi a" - Łódź. Obecnie "Unia" klub, otrzyma dodatkowo dot.a.cJę ce, Pawlaka ,- Z~ierz. Wilka przyczyn.
Łódi.
~. N.
ski Witold.
11413~g w okręgu łódzklim
l'iczy 2.228 pieniężna.
Dyrekcja
!!l-k
maszyn rolniczych. W roku ubie
głym nie było jeszcze traktorów, a obecnie 7 traktorów
gruntownie
przygotowanych
czeka już na wyruszenie w pole,
W roku bieżącym. SOM-y radomszczańskie posiadają równie* o kilkadziesiąt siewników
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ZE SPORTIJ

Pala w lewo, para w prawo ...

3 tysiące meczów w jednym
Co

pisała

prasa

łódzka

24 marca 1930 r,

APELACYJNY
WIĘ2NIów - KOMUNISTÓW
PODWYUZYŁ KARY DLA
W zw.ią2:ltu z procesem komuniŁÓDZKICH KOMUNISTÓW
stów we Lwowie - więźniowie koSąd AiPelacyjny w Warszawie roz
muniści ogłosili w dniu
wczorajpatrywał wczoraj
Sjprawę k(}mun1~
.s11.:ym głodówkę.
stów .ł ódzkich, któnz.y otrzymali po
półtOTa roku więrrienia. Sąd ApelaSEKWESTRATOR
cyjny pod~eył karę do czterech
W TEATRZE KAMEiRAL--ITM
W Teatl"lZe KameraJnym w Łodzi i piP..(:iu lat więzienia.
~ja'Wił się w dniu wczorajS1Zym komornik, który I'lasekwestrował de- ,.KANDYDAT" NA PREZYDENTA
koracje do sztuki "Hinkema.rm" oRZESZY NIEMimcIuEJ
raz kostiumy aktorskie. Licytacja
Przywódca _narodov..oych socjalima się odbyć w dniu 2 kwietnia.
stów, znany awanturnik Adolf Hitler - ;pisze "Głos Poranny" - staSAMOCHÓD
ra się obecnie o uzyskanie obywatel
WJECHAŁ DO SKLEPU
Do sklepu Kadysza przy ul. No- stwa niemieckiego. Hitler, który już
'womiejskiej B w dniu wczorajszym jest w wieku ,,preeJ}isowym" (35
wjecha!!: 11.: całym roz;pędem samo- lat) Tlamierza kandydować na stachód ciężarowy, prowadzony prrzee nowis,lw prezydenta R.'l.es'Zy Nieszofera Zelga. Na sZC1Łęśc:ie nikt nie mieckiej.
Ilo.stał ra,nny podczas wypad!ru.
GŁODÓWKA

SĄD

Po "Biegach Narodowych" piłkarski turniej o "Puchar
"
k
POISki naszq' nOJ"wię szq imprezq masową
AKTYW
godzinie 18.30 w lokalu
konfeOZ-ISI-aJ- orencja
specjalnie masowej, na
skaDO
ŁOZPN. odbędzie się

po~"Więcona

---=-=::-------:---,________-::;=...

I

KINO

ADRIA - dla młodziezy(Stalina 1)
.,Skarb Tarzana" godz. 16, 18, 20
BAŁTYK (Narutowicza 20) "Córka
marynarza" godz. 17, 19, 21
BAJKA (Franciszkańska 31) "Nie. bezpieczeństwo śmierci" godzina
18, 20
GDYNIA (Daszyńskiego 2) - ,,Program aktualności krajowych i zagranicznych Nr 13". godz. 11, 12,
13, 16, 17, 18, 19, 20, 21
HEL - dla młodzieży (Legionów 2)
"Knoek-out" godz. 16, 18, 20
MUZA (Pabianicka 178) "Pustelnia
parmeńska" I seria godz. 18, 20
POLONIA (Piotrkowska "67) "Piędź
ziemi" godz. 16, 18.30, 21
PRZEDWIOśNIE (Żeromskiego 76)
"świat się śmieje" godz. 18, 20
ROBOTNIK (Kilińskiego 187) "Pustelnia Parmeń.ska" II seria godz.
18.20
ROMA (Rzgowska 84) "Dubrowski"
godz. 18, 20

REKORD (Rzgowska 2) "Przygody
Nassredina" dla mlodz. godz. 16;
"Rajnis" godz. 18, 20
STYLOWY (KUińskiego 123) ..Torpedowiec Nieugięty" godz. 18, 20
śWIT (Bałucki RYnek 2) "Miłośó na
lekarstwo" godz. 18, 20
TĘCZA (Piotrkowska 108) ,,0 6 wieczorem po wojnie" godz. 16.30,
18.30, 20.30
TATRY (Sienkiewicza 40) .,Burz1ł
nad Azją" godz. 16, 18, 20
WISLA (Daszyń-skiego 1) "Córka
marynarza" ,
godz. 16,80, 18,30; 20;30
WLÓKNIARZ (Próchnika 16) "Upi6r
w operze" godz. 16.30, 18.30, 20.30
WOLNO M (Napi6rkowskiego 16) .,Miasto westchnień" godz. 15, 17.30
20
ZACH:Il)TA (Zgierska 26) ,,500 ccm"
godz. 18,20

ly wyłonione z eliminacji na szczeblu wojewódzkim oraz 32 drużyny
r i II Klasy Pafl.Stwowej.
DOPOMOŻECAŁV

AKTYW

SPORTO'\<VY
W celu jak, najl!prawniejszągo
przeprowadzenia imprezy, PZPN
mobilizuje do współpracy aktyw
sportoW"j' pionów, zx'zeszeń, klubów
i kół sportowych. Specjalną· troską
organizatorów będzie zapewnienie
zawodnikom
badania lekarskiego
przed meczem, 1'Jl1obilizowanie, WY
kwalifikowanej kadry ' sęd:t.io'wskiej
oraz dostarczenie Qdpowiednich iloś
ci piłek.

Ale za pierwszą bramą była druga, zabarykadowana od środka.
bryową armatą, Ż'.agradzającą wejście. z kairabmem przygotowanym do strżału, stal ł !IS?r. Zosta~ ~u jeszcze
jeden nabój, przeznaczony dla tego" kto p:erwszy weJdzIie w bram.E:.
SLpaje stłoczyli się za przybudowka'iIll pałacowymi przy płYCIe
lumien.nej, na pół ukrytej wśród darni. Płyta była odsłonięta
i ludzie, jeden za drugim, opuszczal~ się w ciemnoŚĆ i wilgoć podziemnego korytarza.
Bez tłoku i krzyku zebrali się siP;.aje u wejścia do podziemia.
And jeden z nich nie pchał się, nie wyprzedzał innych, aby prę
dzej stanąć w tej kolejce, prowadzącej do życia.
Druga brama trzeszczała [pod uderzeniami kolb karabinowych.
Młody sipaj-sygnalista biegł ostatni przez dziedziniec.
_ Jeszcze chwilę spokoju, Najdarze - rzekł do niego Insur. :Wdr~ się na wieżę i przekaż Czandrze-Singowi_ to, eo ci powiemI
Podwórze opustoszało. Na :wi~y. pałacu wolr;g obróciło się kołQobrotow.

tele.zrafu.

WSPÓŁZAWODNICTWA

wielkie znaczenie roz
grywek o Puchar Polsla, piłkarski
aktyw - sportowy
podjął
akcję
współzawodnictwa.
Krakowski
OZPN wezwał do współzawodnic
twa wszystkie okręgi piłkarskie
do wzięcia jak najliczniejszego udziału w turnieju, a sędziowie pilkarscy Okręgu Warszawsltiego wystąpili z apelem do swych kolegów
w całym kraju o wzięcie gremialne
go' ud:t.iału w :!ędziowaniu meczcrw,
ze
szczególnym
uwzględnieniem
spotkall rozgrywanych we wsiach i
małych miasteczkach.
,
DZIENNIKARZE SPORTOWI
TEZ GRAJĄ".
Doceniając znacl.enie turnieju
o
,;Puchar Polski" w popularyzacji
wychowania fizycznego Klub Sprawozdawców i PUblicystów Sporto\vych w Warsl'Alwie zgłosił swą dru
żynę do rozgrywek.
W najbliższym czasie dziennikarze sportowi przystępują do-... trenin
gul
.
Doceniając

Jak j~~le1:nO!i1iś;~z~e uJr.,

hali IportoweJ ZS .,Włóknlarz··
'odbędzie się mecz bokserski Wro
claw - Łódź.
Oto zestawienie par:
Waga musza:
Słalllllk tZw.
Kasperczak Zryw):
Waga kogucia:
Faska - Mateckl (ŁKS Wł6k
nian) .
Waga piórkowa:
'fil

Kailowski-Zajączkow8kł

l'

(Zw.

Zryw).
Waga lekka:
Kudlacik-Marcl.nkowskł
Włókniarz).
Waga półśrednia:

(ŁKS

Sztolc - Debisz (ŁKS. Wl6knian)."
Waga 'rednia:
Matula - OlejnIk (ŁKS Wł6k
nfarz).
Waga półciężka:
KrupińskI Wieczorek (l:.KS
Wł6kniarz).
Waga ciężka:
Jeż Jaskóla

(ŁKS

Włdk

nlarz).
Z powodu kontuzji odllleldonych na mistrzostwach Łodzi, w
meczu niedzielnym nie wezDllł
udziału Anlelak 1 CzameckL

JAKm DRU:2;VNY \VEZlUĄ
W ROZGRYV\o'KACH?
W turnieju wezmą udział drużyny zarówno zrzeszone jak i niezrze
szone w PZPN (bez ograniczenia
ilości zespołów). Będą to drużyny
stają do bj~gów
klubów sportowych, kół sportowych
przy zakładach pracy, zespoły wi~j
vV celu umasowienia, popularyzaskie, szkolne, drużyny jednostek cji i podniesienia poziomu lekkiej
wojskOWych, organów bezpieczeil- atletyki na terenie miasta Zgierza
wśród najszerszych ,mas młodzieży,
stwa publicZnego i tp.
ZKS "Unia-Boruta" organizuje ,w nie
dzielę, dnia 26 marca 1950 r. pierwPO()ZĄTEK TURNIEJU
szy w tym sezonie bieg na przełaj.
30 KWIETNIA
Bieg dostE:pny jest również dla nie,'
~urn~ej 'rozpoczni~ się w dniu 30 stowarzyszonych.
kWletDla J>r. W dnIU tym, wedl~g
Dystans biegu wynosi:
przypuszczalnych obliczeń, odbędZie
Dla mężczym - seniony 3.500 m.
się w całej Polsce ok. 3 tys. meczów.
Dla mężczyzn - juniorzy 1.500 m.
Na szczeblu centralnym W turnieju
Dla kobiet w wieku od 15 do 18
wezmą udział 64 drużyny; 32zespo
lat - 500 m.
Dla kobiet powyżej lat 18-800 m.
St(lrt nastąpi o godz. 9 sprzed bu- '
sędziuje
dynku przy stawie w Parku MiejTrening piłkarski jest dość skomplikowany.
. ,
niedzielne mecze ligowe? skim.
W związku z powybzvm, apeluje- Piłkarze LKS Włókniarza w czasie codziennych zajęł
Zarząd
Polskiego Kolegium Sę my do mlodziefty o wzięcie jak naj...-.
dziów ustalił następującą obsadę sę liczniejszego udziału w imprezie.
dziowską na ligowe zawody w dniu
Pisemne zgłoszenia 'kierować do
26 marca 1950 r.:
dnia 2..'i bm. włącznie pod adresem
I liga państwowa:
Klubu. W dniu zawodó'ilf na 30 min.
Ogniwo Cracovia - Związkowiec przed startem pędą 'przyjmowane
podziwiali balet ,Jezioro Łabędzie"
Warta (Długosz, Wrocław).
jeszcze zapisy.
Kolejarz Polonia - Górnik (Micha
w Operze Moskiewskie;
lik, Kraków).
MOSKWA.
,prllgi dzień swego skiego, wleczor~m bowiem tenisiści
Kolejarz - Al(S Chomów (KropIpobytu II "Moskwie .ten~i€lci po~scy \ZaPIOSZel1l %Ostali. do Op~ą Moskiew
cki, Szczecin).
Po uwzględnieniu ostatnich wyni- spądzili w olbrzymiej hali krytych skiei, gdzie wystawiony Jest· balet
Unia Ruch - Związkowiec Garbar
"Jezioro Łabęków, tabela ligi koszykowej wyglą kortów Dynamo, które znajdują siE: Czajkowskiego nia (Losiak, , Poznań).
koło słynnego stądionu. O godz. 10 cizie".
,
ŁKS Włókniarz Gwardia (Krom da obecnie, jak następuje:
Wszyscy tenisiści czują się doskoKolejarz Pozn. 21 16:5 10.0.7:80.1 specjalny autokar zawiózł tenisistów
hol~, ffiąskl.
994:802 na trening. Na tryb].lll8Ch 'Zasiadło nale, gospodarze opiekują się nimi
18 1,4:4
Spójnia Łódź
Górnik Radlin - Legia (Przybysz,
AZS Warszawa '11 1~:4 841:60.4 kilkaset widzów. Przybyli także, znaj w sposób niezwykle serdeczny.
Bydgoszcz).
Spójnia Gd.
17 , 13,:4 70.8:564 dujący się w Moskwie, czołoWi teniU klasa państwowa, grupa wschod
Gwardia Kraków 13 10:8 706:649 siści ZSRR. W ramach treningu ronla:
ŁKS Włókniarz 20
9:11 914:878 zegrano spotkania w grze pojedynGŁ08
Ogniwo Polonia - Związkowiec
Ogniwo Cracovia 18 8:10 132:123 czej, podwójnej i mieszanej.
Orra. r.64zkiego Komitetu I WoJe(Jesionka, Kraków).
Po odpoczynku (trening trwał do
Kolejarz Toruń 20 8:.12 904:931
w6d%1dego Komitetu POlsldeJ ZjeWłókniarz Związkowiec (OrlmtlIIopzonej PartU BobohllezeJ
Związk. Warta
21 8:13 828:925 godz. 15.30) gościnni i serdeczni goski, Katowice).
Kolejarz Ostrów i9 7:12 591:740. spodarze zorganizowali dla teni:sislów
aedaruJe:
Kolejarz-Stal (Olewski, Kraków).
1t0LEGJUM BEDAKCY.JN&
AZS Krak6w
18
3:15 '551:90.0. pólskich krótką pogadankę o twórStaL-Ognisko Tamovia (WilguTelerony.
Stal Świętochł. , 15 2:13 561 :811 czosci artystycznej Piotra Czajkowsiak,. 'Lublin). .
'
Redaktor naczelny
118-14
Lublinianka - Ognisko Skra (Buś
zastępca red. naczelnego
:118-23
kiewkz, Warszawa).
Sekretarz odpowledzlalny
2111-05
DZiał partyjny
:116-19.
Grupa zachodnia:
Dział korespdndentów robc t.MOSKWA. - Na krytych koriach nin gradu. Tallina 1 Rygi.
,
Gwardia
Widzew (Kukucki,
D1cz)'ch I cbłopsld.ch oraz
Niespodzianką
była porażka najDynamo w Moskwie zakonczyly się
Gdańsk).
redaktorów gazetek .deno' mistrzostwo lepszego w ubiegły"M roku tenisisty
Koleja~ Włókniarz (Biernacik., B-dniowe rozgryv,ki
~~
~~
Z,dązku
Radzieckiego w tenisie. radzieckiego Negrebeckiego, (Le!).inDział mutaejl
223-211
Kraków).
Dział
miejski
I
sportowy
25ł-21
Związkowiec - . Bud. Lechia {Rado- Uczestniczyło w nich 56 czołowych grad) z Ozerowem, zajmującym trzewewn.
.111
tenisistów radzieckich! Mosk'YY' Le- cie miejsce W' tabeli.
szewski, Sosnowiec).
Dałał ekonomiCZ117
218-11
W grze pojedynczej kobiet - re'Bud. Polonia - Stal (Trawkowski,
Dział roIDy
254-11
welacja tegorocznych mistrzostw Mo
lV sobotę
--. D
Łódź).
Redakcja nOCll:l
1'12-11
skwy - Leo przegrała z mistrzynią
Kolejarz - Kolejarz (Cichawa. RaKo lportaL
Leningradu - Korowiną p<> zaciętej
dom). '
ŁKS Włókniarz
Ł6dł. Piotrkowska '70.
teL 221-22
walce 4:6, 1:5, 1:6.
Administracja
280-42
spotkają się pod koszami
W grze pojedynczej męzczyzn Oze
Dział ogłoszet'i: t.ód~. PlotrkowOkręgowa
In 10ła. teL 111-50 l 11ł-75
Rewanżowy mecz o mistrzostwo H- row (Moskwa) pokonał zeszłoroczne·
Wydawca KSW "Prasa"
gi koszykowej pomiędzy lokalnymi go mistrza Negrebeckiego (Lenin"Ogniwo"
Ad!'. Red.: ł.6dł. Piotrkowska Ił.
rywalami Spójn,ią i i.KS Włóknia- grad) 1:5, 6:3, 6:2. Drugi sukces przy
" mocJe piętro.
w dniu 26 marca, o godz. lO, w lo- nem odbędzie sie w sobotę, o godz. niosła Ozerowowi gra podwójna, w
DraII. zakł. Graf. RSW ..PrUa","
której mając za partnera AndreJewa
kalu Zv,. Zaw. Prac. Sam. Tery t. i Inst. 19 w sali "Ogniska".
r.6dt, aL 2wlrkl 1'. teL 206-42.
Na przedmeczu spotkają się zespo- (Moskwa), odniósł Z\\"Ycięstwo nad
Pubt przy ul. WÓlczańskiej 5 odbE:dzie się Konferencja Okręgowa Zrze- ty o mistrzostwo klasy B Okręgu parą leningradzką Negrebecki D-1-14177
,
Korbut 6:3, 6:4, 6:2.
szenia Sportowego "Ogniwo" Łódź. Łódzkiego.
UDZIAŁ
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Niespodzianki, na kortach Moskwy!
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Czandra-Sing odebrał sygnat Śmiertelna bladość pokryła jego
twarz.
"Czekajcie' jeszcze dwadzieścia minut" ~ mówił telegraf. ,....,.
Potemodwróćcte armaty i bijcie w pałac".
Pierwszy Wpadł w bramę brytyjski PO'rucznik. N a jego spotkanie wyszedł wysoki sipaj, przyczajony za brązową armatą. Nie
spiesząc się, sipaj, złożył się do strzału j ostatnią kulę posłał pr9sJO
w czoło PO'rucznika.
PO' dziedziń<:u rozsypali się żołnierze brytyjscy. Przeskakiwali
nad ciałem zabitego sipaja, leż'ącego przy bramie. Obszerny dziedziniec był prawie pusty. Przy nieezynnYm wodot.rysku leżało
kilku zabitych. Mozaikowa podłoga wspaniałej sali audiencjonalnej - , Dewani-Hasa - była zbryzgana krwią . . Żołnierze przeszukiWali salę. Szukali drogocenności, ale nie m~gili zahrać ze sobą ani kolorowych płyt mozajki, ani zachwycających ornamentów marmurowych kolumn. Salę tą wybudowali potomkowie Timura na przyjęcia gości honorowych i dla wielkich uroczystoścl
oszpeconą ospą

Tu pochylony nad

I

PIŁKARSKI
PRZYSTĘPUJE

wielką

lę zakrojonej imprezie piłkarskiej, jaką będzie w tym roku turniej o
Puchar Polski.
.
Zapoczątkowane w tym roku rozgrywki ,piłkarskie o Puchar Polski
będą nową formą masowej imprezy, mającej na celu daL'lze upowszechnienie kultury fIzycznej wśród najsz.erszych mas młod:l:ieźy" ' świała
pracy miast i wsi.
'
Puchar Polski, podobnie jal< Biegi ,Narodowe, obok wielkiego ?!na<1zeula propagandowego - pozwoli również na wyłonienie nowych talcn,tów piłkarskich oraz będzie sprawdtianem pracy organizacyjnej PZPN
w·terenie.

Przygotowania do rozgrywek byty już przedmiotem konferencji pra
sowej w PZPN w dniu 11 bm. Puchar Polski będzie imprezą na niespoty;kaną dotychczas skalę w histo
rU piłkarstwa pOlskiego. Według pro
wizorycznych obliczeń liczba uczestniczących \v turnieju drużyn prze~
kroczy 6 łys. Rozgrywki będą trwa1.1' 2, lata. W roku bież. spotkania,
przeprowadzone będą na szczeblu
gminnym, powiatowym i wojewódz
kim, natomiast w roku przyszłym;,;::--,1 na szczeblu centralnym. Finał rozł'
grany będzie w ramach ogólno ,- pol
skiej Spar.łakiady w 1951 roku w
Warszawie.

PROGRAM NA DZIEN 24 MARCA
PANSTWOWY 'fEATR
1950 r. (PI~TEK)
im. STEFANA JARACZA
12.04 DZIENNIK POL., 12,25
(uL Jaracza 27)
Dziś o godz. 19.15 sztuka L. Kruczkowskiiego pt. ,,04wety" w drugiej Przerwa. 13. 20 (L) Chwila muzy
ki. 13,25 Progra.m dnia, 13.30 Kon
wersji.
cert. 14.00 Rt'udio.1a:onika, 14.15 (L)
p A'ŃSTWOWY
Komunikaty, 14.20 (Ł) Luigi Heru
TEATR POWSZECHr..ry
bini _ Symfonia D·dur z okazji
(uL Obrońców Stalingradu 21
108 rocznicy zgonu kompozytora.
teL 150-36)
Codziennie o godz. 19.15 "Niemcy" 14.55 Chwila muzyki, 15.00 Sprawy
Leona Kruczkowskiego z Józefem Kar morskie, 15.10 "SzczegÓolne zadabowskim w roli profesora Sonnen- nie". 15,30 ,,zgadnij od kogo". 15.00
orucha.
Muz. z płyt. 16,00 DZIENNIK POPA'ŃSTWOWY TEATR NOWY
POL. 16.20 '(L) Aktual!wści łódz..
ki?
.
(Daszyńskiego 3'. teL lS1-a,)
~: 16,.5 (Ł) "Je'7.dZle~y ~a wcz~Teatr nieczynny aź do odwołania. sy. 16.80 (L) ,,:oJ hlstorll pooble
p A:&STWOWY TEATR tYDOWSKI gunowych wypraw Rad7.ieckiego In
(ul.Jaracza 2, telefon 217-49)
stytutu Ark!t;ycznego". 16.40 (L)
Dziś teatr nieczynny.
Muzyka radzi~ka z płyt. 16,50 (L)
TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ "Demokratyczna młcdzieź świata w
"LUTNIA"
walce o pokój". 17.00 Koncert dla
(uL Piotrkowska 243)
przodowników pracy. 17.45 Aud.
Piątek, dn. 24 hm. o godz. 19,15 PO SP .,Karol świerozewski". 18.00
"Królowa prze!bnieścia".
"Z kraju i ze świata". 18.15 ,,Meto
PA:&STW~~I1l:It!R LALEK die świata". 18,40 "Wszechnica
(Łódź, uL Nawrot 27. teL 135-74)
Radiowa". 19,00 "Szpilki". 19,·i5
W dniu 26 marca br. godz. 12 Koncert. 20,00 DZIENNIK WIEpo raz ostatni WIdowisko otwarte CZORNY. 20.40 Muzyka z płyt.
pt. .,Historia cała o niebieskich ri 21.00 t/Pieśń o ;Rolandzie". :.U.20
gdałach".
" Koncert. 22.00 (Ł) - Wiersze Wł.
Dnia 2 kwietnia br. o godz. 12 Słobodnika "O Kómuniit Paryskiej".
premiera sztuki pt. "Nowa szata 22.10 (Ł) Kalendarzyk imprez spor
kr91a " wg. Andereena.
towych. 2V~ (Ł) Program lokalny
PA:A'STWOWY TEATR LALEK
na jutro. 22.15 Koncert z Budapc"ARLEKIN"
sztu. 23.00 OSTATNIE WIADOMO
(Łódź, Piotrkowska 152, tel. 258-99) ŚCI. 23.10 Program na dzień na·
Piątek, 24 ma.rea br. o godz. 17.15 i:.tępny. 23.15 Pieśni kompozyt. rowidówisko pt. .,złota rybka".
syjskich i francuskich. 24.00 Za.koń
Kaśa czynna od godz. 10 codziennie. czenie audycji i Hynm.
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- wił się na ścianile wz,orzysty napis, zręcmi~ spleciony ~ złotych
perskich .Jitter.
Pod tym n 'a.pise.m ściany były podra.pane palcami umierających
tu sipajów.
Oddział Anglików zajął cały podw6rEec. Ale, gdy tylko łoł
n1erze królewscy rozło6;yli się przy wielkiej fontanniE\, na środek
dziedzińca Z wYciem upadł il'anat, potem dru2i. trzeai.,wkróbce

z pierwszej partii, która wtargnęła na d..ziedziruec, tylko killku zoprzy życiu.
To Czandra-Sing;'ob'!'Óciwszy swoje armaty, walił z fortu na
budynki pałacowe. Czal'1dra-S:ing wypełnił rozkaz swego naczelnika Illsura-Pandy.

stało

ROZDZIAŁ

XLIV

GDZIE JEST PANDY?

"Delhi - ognisko powstania i zdrady, będące przez cztery miesiące Ż2chęcającym przykładem dla oałych Indii, twierdza" gdz~e
buntownicza armia Bengalu usiłowała skoncentrować swoje siły,
została iPrzez nas odebrana bunto\''tlikom. Władca Delhi jest jeń-,
cem w swym własnym pałacu".
,

Tak w killka dni później pisał generał - gubernator lord Cannmgh- do wszystkich obywateli brytyjskich Hindostanu.
Władcę Delhi przyWiózł H.ods on. Na drugi dzień po zdobyciu
warowni, Horlson został mianowany ma,]orem, otrzymał podzięko
wanie gene.x:ała i , odpowiedzialne zadanie. Hodson zn·alazł Bachadurszać:ha w odległości'kilku mil na południe od twierdzy, ukrytego w kamiennych przybudówkach, ogromnego starego grobowca
Cha.majuna.
Major podjechał do' grobowca ty'lko w towarzystwie dwóch
łudzi i wysłał do szacha parlamentariusza.

c.

c. n.

